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 ناهي شارانا حا مالَغازرملا تمم
 دوبعملاىربملاو دوعوملا حيسملا
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 رغتلاب نع

 را مالسإل عاق يا تويم 1
 تاننتكأب



/ 

 تن لاو رجلا نرحل :



 لوا عبط

 وواملا قاطنأب - نيردطأح لا ىلع تقف. دارعالا ن*ليعم» ىفءدارعلا بر نم هنم ةمح ت مهلا ىذلا باتكلاوها نه
 ذه لثمن تتسم >ايقرم شكو طنب نإ شبل ناك ارو تايألا نم ةيا هن كشالف - نينو لثنلاو مهقرنلا دمريغ نمل

 هلل محلا  ديرملا قاتشملا ن ورعب نوعلطتسل و  ديعلا وب بقر هعبط نوبقري سانلا ناكو - تارابعلا
 د هعينضوناو رارشلا نمهناصاعا لل ذم نأتسبكم؟ولطم او سجوو -راظتنالا دعب مثدوصقم ار !ىزلا

 ددالبلا تام ام دعب هنا نم ثيخ هناو.قدادسلا ىلا سانلاغيلبت هيطمو  ةرضحلا ناسحا
 نقاقح ىف لب تاّيثلا نم ةنئلدملا ةاقتنملاراثالا ف نراعملا نه سجن نلو -داسفلإ مع

 لب لهو _ رتكرييسلا سعب لهوراتراهظا هناو-تانئاكلا بر نم يلا تيحوا
 متاح نم عمنا بجيلا نم سيلو_مخّرسلا ى عءافلخلا متاخ

 بجلال جملا لب  ةلملاءادعنملبق نم تعماماتاكن مقالا
 ٌمّكَحورظنتملامامالاودوعوملايسملاّقاينا

 در دج ةنرعب اي ال مث اناخلا متاخو سالا
 نءةيماعلا لكتكم كيدو  ءايربكلا ةرضح نم

 :ةرلظلا نيبائئباِرف قرفيالو ءارلعلا

 تيم ىاوءايضلاو

 لاس ملاةذه

 كيس اَيلاَدَمل 6 / 2
 كرم 2

 0-5 رك ٠

 يك ا 2 7 م وو 7 23

 ةياتناول رن مامايلا ابةملعواو 2 ْ
 8 9 م د
 نين ل ضف يكل مأمتهائريدأ قال مالا, أيض عبط عبطادناو

 ةسرتما ةرحملا نم ماو ةنس ىف ىوريملا



 كانوا[ 2عمعطمإل طع اماععمعأ مكءعطأا/ع

 102010 الناأأاط 1انا101170 1010

 الا/عا5أأاإ/ 05 10

 رصد

 لالالالا 3 6طن ع هنو /0612115/ة لاا نطوط خلا اطر 00 خصم



 ناونع

 نالعالا

 مهلم تل
 حيبسملا تافو

 حيسملا لوز

 حيسملا ناك

 تتايلقللا ثحايم ىس رف

 - هس 63)29 هس

 'ىبسوم هم | نم

 ًاعراش ءاجام حيسملا

 لزن دق محلا حيسملا

 كءارفيل بوتكم -
 حيسملا ةرانا تاعربتلا نالعا

 ىحضالا موي

 ًانابرق اياحضلا ىمست مل

 لماكلا ناسنالا

 اياحضلا جيذت م
 رومأملا ددجملا انا

 رشلا عفد تقو تقولا

 ءايئوالا متاخ انا

 ةحعقم

 فلا

 5112 لا

 ةجا#م كولا



 ئناغلا بابل
 اا ةحاذلل ل2 ىسيع ىمس

 "8 20 ٍ دوعوملا حيسملاب ناميالا و نارلا

 را ىفطصملا انين و هدام و 0 م نيد ةاه اضملا

 0 تارا ف 5 ريخلا

 فيلاجلا بالا

 000 دمحعم» ١ هما نت قرات ا

 0 باتكلا ما

 ١ 1 نوعاطلا

 مالم هماقم و نارقلا
 0 عافلخلا متاخ

 0ع ىاراصنلا جورخ

 ا ضرالا تاملظ

 ل ثالثلا قرفلا

 00 -- مح ىلا ةمالا رارطضا

 00 لاديالا !ةلماش

 ا نمحرلا مالك ماظن

 0 دوهيلا ىلع بضغلا

 9 هب عاذتق الا و نيدلا رشت

 اولا نابل
 00100 عامسلا“ نا اىسيع دوعص

 00 ناس ؟رعش



 ناونع

 المخ ظفل ىنعم

 ةياحصلا عامجا

 ةمطاف ىنب ىدهم

 هللا ةفيلخ

 نامزلا رخآ

 ةعمجلا موي
 رخالا رصعلل ددجملا

 مدآ

 هزورب و نيبنلا متاخ

 رثوكلا كانيطعا انا

 نامزلا -نم نشذالنلا فلآلا

 ردبلا

 جوجام ؤ جوجاي
 روصلا خفن

 هدامج و دوعوملا حيسملا

 مير“
 مارحلا لجع.ملا

 ىصقالا دجسملا

 هدجسم و دوعوملا حيسملا

 ةيدمحملا ةقيقحلا , رهظم

 دوعوملا حيسملا ىلع ىنلا مالس

 ةديصقلا

 ةضي ل
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 ناونع

 اهنيب قرفلا و حيسملا و مدآ
 ناسنالا و ناطيشلا نيب ةبراحملا

 ةيوحملا بتارم
 ةوبنلا متخب داري ام

 ةيدمحالا نيهاربلا

 نارقلا ىف دوعوملا حيسملا ركذ

 ةيدوبعلا بتارم
 ىرطفلا نيدلا

 بتكلا متاخ

 ًاماوت دوعوملا حيسملا قاخخ رس
 دوعوملا حيسملا ىلا ةرضاحلا ةالاحلا وعدت

 كوبل

 سراف وذنب
 رصعلا ةروس دادعا

 دمحم و مدآ نيب نامزلا ةدم

 ايندلا ةمتاخ

 رصعلا تقوب مالسالا نامز هيبشت

 'ىمظعلا ةمحلملا مايا

 نارقلا لوزن دعب ةلالضلا مايا
 نورقلا ريخ

 تايآلا ريسفت
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 انيلؤإلا فردلا

 لوالا فرعحتلا

 ةعاهج خيرات ى (ع.٠6٠19 لربا )١١ عقاولا ىحضالا ديع موي.

 دنع أرق كرابملا ديعلا_كلاذ“ ىف. نال - ًادج مها دوهعملا حيسملا انديس

 ةغللا ى ةفورعملا هتبطخ نيصاخملا نم مهريغ و هباحصا ىديا

  ةيماهالا ةبطخااب دعب نم تيمس ىلا ةيبرعلا

 ىلا - نالخلا :و ةبحالا .ىتأيا نا ًادج ىنمتي دوعسملا -حيسملا ناك

 لعل ةكرابملا هتبحص نم اوضيفتسي نا و -ىرخا دعب .ةرم نايداقلا

 رمأي ناك كلاذ- لجال و - مهبولق رهطي و مهسفنا ىكزي هللا

 ةرم ريغ نايداقلا ىلا اوتأي نا قحلا نوبلطي نيذلا و ةعامجلا ءاضعا

 ةنسلا ىف ةلفحلا ةروص ىف سلام ةثلث اودقعني نا هبلق مامتب ىغتبي اسال

 ((نط 11 ةغ2025) حيسملا داليم .بيع( قف و نيديعلا قف ىك ااا

 6( رمآلا اذه هبلق ىف ىقلآ هللا َلَعل ىلابب رطخي“ وا ىرصانلا

 ةياده تلصو امل - ىحضالا ديع موي اوعمتجي نا هعبت نم رما اذل

 دحاو لك هجوتف دنا ى نونكسي نيذلا نيعبتملا و ءابحالا ىلا

 نطولا ةيحان لك نم اوءاج -نيح لوا هتذيقع عجرم ىلآ مهنه

 رواشف - داباريزو -روهال - هلاتب -رس ترئما نم الثم .هنادلب و

 ةدع تغلب ىبح  ةديدعلا ريغلا تاماقملا نم اهريغ.و ؤنهكل و ىئبمب

 مهنم رثكا و  ةئاهثلث ىلا ةفرعلا موي..ىعي رحنلا موي .لبق فويضلا
 - توكلايسلا بابحا



 ؟-لوالا فرحلا

 بتكا اذل  نيعبتملا و ءابحالا عيمجلو ىل ءاعدلا ىف ليلا و مويلا

 دريم أ انهه نيدوجوملا نالخلا نه دحاو ملكا لل لاس ربو نا ميلا

 ءابحالا اعدف حودمملا انالوملا ىلا بوتكملا لصو اهل  هنكسم و

 دووهعملا حيسملا ديسلا  هددص قا ناك ام ىلع مهعلطا مث مهعمجا و

 سدقالا «:ترضحلا : ىف هلسرا مث ءاذشم الا اشي مارا هلق“ !ذكاس.> "5

 .خ - ىذه انك

 لك و - مويلا كلاذ ءابحالا ةئيجم ةرثك دوهعملا حيسملا ىأر امل

 انالوملا ىلا ايناث بتكف - ميركلا هماما هجو ىرب نا. ىغتبي مهنم :دحاو

 ىف ليللا و مويلا اذه لغتشا نا .تدهع ىنا -هاده. و فوصوملا

 اليك ام ةعقر..ىدنع . ىنأت ال نا .ىغتبا .مث نم  ةصوضخملا تاوعدلا

 عمجاف  نيفلختملا نأ دهعلا ى نوكا ال و  ىلغش ىف اجرخ: نوكي

 تغمجت “أو  دوعسملا حيسملا لاق ام مهعلطا و ةيحالا هللا همدحر انالوملا

  ءاشعلا و برغملا اتاولص مويلا كلاذ

 نع عدتسإ نأ ىوكلابسلا ميركلا دبع ىولوملا ةداع نم ناك و

 ةولصلا لبق ديع حبص ما مويب درعلا مود لبق سدقالا ترضحلا

 ددعلا ةولص ماتتخا لعد ةيسدقلا هسافناد نياصملا وو سانلا ف رشي نا

  ريثك و - اليلق الا هباطخ ءاجر ناك اس هتحص مدعل مايالا كلت ىف نكل

 لك ضرم ةجلاعمف ةبحالا عمتجي اذا لب. ؟ ىناطخ اذ ام لوقي ام

 ليبس ىلع ضارمالا كلت ةجلاعم 'و - ىرظن تحت نوكت  مهنم دحاو

  باطخلا اهنم لكشتف عمتجم امنيح دارفنالا



 م" لوالا فردلا

 بسح ديعلا ةولض لبق ميركل'دبع انالوملا ىناف ديعلا موي ءاج اهل :٠

 ةولصلا دعب سانلا بطخي نا سدقالا ةرضحلا نع ىنعدتسا و هتداع

 هيلع .لاقف... !زيجو. ناك "ىل ::.ى..لينزجلا,:هداشراب .:نيعبتملا يفزاشي و
 حبصلا دنع مويلا ىمحلا و اذهب اضيا. ىلاعت هللا ىنرما معن ب مالسلا

 ةردقلا اهب متيتوأ و -ةيبرعلا .ةغللاب سانا عامتجا ى تطاخ نا

 هنم دارملا نا ملعي نكل و - رخالا عامتجالا هنم تمهف ىلا - ةلءاكلا

 - ىر ىئمحلا اذكه و  عامتجالا اذه

 ميرك بر ندل نم تحصف مالك

 - ىلاعت هللا لبق نم .ةحاصفلا تيطعا مالككلا اذه :ىف نا ىنعي

 ديعلا ةواص

 لامكلا ةياغ ىلا غلب نايداق عماج صصح ضعب ريمعت ناك نأ و
 لجال و  ايراج ناك هصصح ضعب ريمعت و هتحاسم عيسوت نالا نكل

 لعجف  عماجلا دجسملا ىف ديعلا ةولص ءادال دوعوملا حيسملا رما كلاذ

 تاعاس ىنامت لبق هتحاسم نيلصملا نم تئلم ىتح عماجلا ىلا ن وتات نفانلا

 عست ءاهز و - عماجلا ىلا "سدقالا ةرضحلا ءاج كلاذ دعب. و

 ميركلا دبع انالوملا سانلاب ىلص و  ةولصلا نع سانلا غرتفا .تاعاس

 - ديعلا ةولض هللا همحر

 بابلا ىف ةيطخلل ماقف ةولصلا نع سدقالا ةرضحلا غرف مل 4

 اولمم ناك ىذلا ودرالا ةغللاب بطخ االوا  دجسملا نم :ىلاطسولا

 بهذملا و لماكلا نيدلا نا اهيف ققح و  فراعملا و قئاقحلا نم



 «- كوالا ”فرحتلا

 6« مالنا تالامك هنيثآ 595 عم عاش ىذلا ««غيلبتلا»” مساب ادبرع ًاباتك

 و -هنايب تولتسا. و هتحاضفب ملعلا لها ريم باتكلا كلاذ رشن نه و

 سدقلا حور تكيئاتب ةغللا كلت ى فيناصت ةدع فنص اذه دعب

 اثم ا رتادعنا هايدحتم ذنطا ءولضف+و.:بوعلا ءءاغلب ١ ةلياقمللا اغدسبو

 ىنرتجي نا مهنم دحا عاطتسا ام هنا دهاش رصعلا نكل  هفنص ام

 هللا اهذيا !!سدلل هب قفا" كستءاذثم قأي -نا ةكضف.« رامضملا اذه ءملا

 نم رهظت تاديئاتلا هذه و  ةيوامسلا ةتاقيفوت و ةيبيغلا هتاديئاتب

 00 0 01 ناذلا نمف ىرعلا هريراقت امآ و  نآلا ىلا ىنرعلا .هريرحن

 هللا قيفوت ةبا' ريرقتلا 1 كيد 2 و -ىرعلا ىف تالا عقاوملا هل

 ريردهللا قا قوكيءايك ؛ازكنفتلا .وداوبدتلا :نال.<زب رحتتلا يف قوكق امك
 نو اللا اننا ريثك  كلاذ - لجالا و .- ريرقتلا “ف .دوقفم-.وه

 بطاخي نم لاح اذه - سانلا ىديا نيب اهنو عرقي مث مهتالاقم

 باطخلا هل داّتعم ال نم لاح اما و اداتعم ةيمومعلا تالافتحالاب

 - ميظع ىئشل سانلا ىديا دنع دل باطخلاف - ىمومعلا عماجملا 2

 عقاوملا اا 0 ترلازتلا تقرتت و. ناكفالا ترشنلا ام اريثك دو

 -رمملا اذه ىف رم نم ىلع ىفخي ال امك محبا ناسنالا ريضي امبر لب

 - لجا بيطخب سيل مالسلا هيلع ادهحا مالغ ازرملا نا ةقيقحلا نمو

 اهنم ىئش سيل هتارير# نع التت التت ىتلا ةغالبلا و ةحاصفلا اما و

 عيباتي ةريراقت و هبطخ ةلمج نا معن  هتاباطخ و هرْيراقت 2

 ا 00١ و - فاعلا و .قئاقحلا نزاحم و  مكحلا و مولعلا

 ةولخلا ةيرش الا مهتعامس رمم ى دحا بارشي هزاك نوعماشسلا

 ناك ام و - اررقمم ناك ام هنا ملعي وهف هبطخ و هريزاقت عمس نم و

 كا ل ا كف نود رفملاك د ةنايب ككولسا

 -ىرخا ةغل ىق ررقي نا هل نكمب فيكف



 هد لوالا فرحلا

 - ايناث ميركلا دبع ىولوملل .اهملعا و ظافلالا كللت .داعتف ةءارقلا و

 الاثئما تاملك ةدع لوقي نال ماق سدقالا ةرنضحلا نا رمالا لصاح

  اليوط ايباطخ .ةداعلا فالخ سانلاب تظح. هنكل -ىلاعت هللا رمال

 ةخسن و  فراعملا و قئاقحلاب ةيوتحم تناك ةغيلب ةحيصف ةبطخ عرق و
 - سوفنلا ةيكزنل ةيفاش

 اهحلاصم و ةيحضالا ةقيقح سدقالا ةرضحلا نيب ةبطخلا كلت ىو

 - ةيدبعتلا تاكنلا نم اهيف ام عيمج ىلع رصبت و -اهيف تَّءدوا 2

 تناك نيذلا ىلع اهم ال نيعماسلا ىلع ةينادجو ةيفيك تراط ىتح

  ةيبرعلا ةغللا ىف ةمات ةراهم مه

 ركنا ىلا ترش راع كا

 سمتلاف ةروكذملا ةبطخلا ةعارق نع سدقالا ةرضحلا غرف اهلف

 مهفنل ودرالا ىلا اهمجرتي نا ميركلا دبع ىولوملا نع ,ءابخألا

 بولسالا حصفاب لاجنرالاب اهمجرت و ماقف مامالا هب بطاخ ام
 ب اهنسكلا 5

 ةبطخلا ةمجرت نيرضاحلا عمسي ميركلا دبع ىولوملا ناك .نالا

 نا روثلا طرف نم و .ركسلا ةيفيك سدقالا ةرضخلا ىلع تراط ىتح

 نم لكلا دجس هعابتا ىف .و ركشتلا ةدجس ميركلا هلل دجس

 نيرضاحلا ىلا هجوتف . ةدجسلا نم هسأر عفر املف  نيعبتملا نيرضاحلا
 اهب ىنعا - رمحالا نوللاب . ةشوقنم افورخ :افنا' .تيأر ىلا لاق و



 حلوالا فرحلا

 ةليل وا:ةفرغ موي ى نا .لاق .و -لوبقلا ةيا' الا اذه نا و  كرابم

 ةيبرغلا ةغللا ىف ةبطخلا هذه تأرق نا ثيحب ةيلوبقلا ةراما انل تعدوا ديع

 عيمجل و ىل ديعلا ةليل و ةفرعلا موي توعد ىنالا .ىناوعدف  لاجنرال اب

 -البقتم :اروكشم ءايربكلا بانج ىف ريصت - نيصلخملا نم ىل قحل نم

  ميظعلا زوفلا كلاذ ىلع هلل دمحلاف

 ناك اذاف ةروكذملا ةبطخلا ةمجرت عامتسا نع سانلا غرف امل

  دحاو تقو .ىث رصعلا و رهظلا ىتولص نيد عمج اذهل رهظلا تقو

 ةغالبلا هذهب الاجترا ةيبرعلا ةغللا ىف ةبطخلا ةءارق نا نيبلا نم و

 اذه رودص اميسال -.ىلاعت هللا تايا“ نم ةمّيظع ةيا' الا سيل ةماتلا

 ةيذ رعلا لضافب سيل هنا سانلا ةماع ملعي ىذلا صخشلا نم رمالا

 0 ا ل كاوا راسنا كلت ف راهم هل نوكت لانو
 «© ىشنملا 35 مساب  ةراصنا نم ةريغو ىولاتبلا نيسح دمخم ىولوملا

 ةيا و زاجعا الا سيل الاجترا ىنرعلا ةغللا فق صخشلا اذكه باطخف

 ظ - ميلس باق هل نمل ةنيب

 نا ةرضحلا نع ميركلا دبع ىولوملا سمتلا موي تاذ نا تعمس

 نسحا هنا لاقف - برعلا .337ق-هب غلبي ىك ةيبرعلا .ىق ائيشب بتكد

 نا نسحالاف  ىبرعلا ى'ا١٠ ةلاقم بتكا نا عيطتسا ال نكل  ىرت ام

 هللا همحر نيدلا رون ىولوملا و انا و تنا اهسبلن مث الوا وذرالا قي بتكا

 ىلاعت هللا هرماف“ ىلاعت هبانج ىلا هجوت امل كلاذ دعب .و  ودرالا سابل

 -ةغللا هذه لع .ةردقلا كثايطعاس ىلا ءاشت ام ىنرعلا ىف بتكا.نا

 فنص و هرماب مدقتكلاذ نم و  هتاغل و ىرعلا ظافلالاب كنيعاس ىنعي



 «يسلؤالا ٌفرحلا

 انالوملا ماق ًاذاف . داشترالا. متخي نا سدقالا :ةرضخلا..:دارا» امل

 ةغامجلا خصناف  ًاضنا ةعامجلا ذاحتا .ىف ًائيش لوقي نا هنع  ىبعدتسا و

 دعب ٠س. و: لاوقالا بيطا و كامعالا' نسحاب :تاهصوا و
 ةبر همها امك :ةيبرعلا' ةغللا ىق .نيرضاحلاب بطاخيي .نا دازا كللاذ

 و .اوندا ميركلادبع انالوملا و .نيدلا .رون انالوملل لاقف + هاياوأ لاو

 - لوقا ام اوبتكا

 ةيماهل الا :ةيطخلا

 ! هللا دابع اي لاق و ةؤلصلا و ءانثلا دعب هتبطخ عدب مث

 قارغتسالا و بذجلا ةيفيك هيلع تراط .نا ليلق الا -ىضم ام.و

 ملعي ناك و - ىه امك ةيفيكلا كلت روصي نا ملقل نكمي ال٠ ثيحب
 ةأشنلا ق-:الا نسيل“.نصخشلا اذه  -هنا هملكت ثاولساأ أو“ هتئيه"

 نم اشيا وهفا"ىلأللا 5 رؤدلا+ نهار هلاشل يمر .ظقمب ام“ 2 :قارخإلا

 ةلاح قى هنأك امفصن ةحوتفملا هراصبا نه رهظي ناك و - هرايتخا ريغ

 هذهب هناسل نع ةغيلبلا ةحيصفلا ةيبرعلا لمجلا ردصت ناك و - ركسلا

 عم ملقلاب اهب طيحي نا هللا ةمحر ميركلا دبع انالومل نكما آم ىتح ةعرسلا

 وه ناك امبر و  ايبرع الضاف و الماك اريبد  ملقلا عيرس ناك هنا

 امع ريرقتلا ءانثا ىف هذنع لئسي و  باطخلا ةعرسل ميقرتلا ىف رخآتي
 و ففي .-نمدقالا, ةزضحلا ناكف  تايلكأا و بقورحلا 03003

 مالسلا هيلع هنا تعمس و  همالك ىرجي 3  ةبؤواطملا ظافلالا ديعي

 هناك تيأرف  سانلا .نيب ةبطخلا تمق امل هنأ - تقولا كلاذ ق لاق

 - اجيردت ىنيع دنع رمت و - ضعبب اهضعب ةطوبرملا ةغيلبلا تاماكلا ةلساس

 ملكتلا عءانثا يف ىئش نع لئسي ناك اذا و  اهئرقا مث اهرظنا انا و



 م-لوالا فرحلا

 ىديا دنع ىتحضالا ديع موي ررقي نا ىلاعت هللا هرما امل و

 و ادج ريحتي ناكف. ىلاعت هرما لاثتم ال ماق و ىنرعلا ف نيلصملا

 هللا نا .هنقيتل نكل و - لوقا فيك و.لوقا اذ ام. هبلق ىف حلتخي

 كالاذ نه و  .همهلا امك ةتبلا ةداعلا فالخ هندل نم هرصنيس . ىلاعت

 ناك ام عقوف  سانلا هب بطخا ام ابتكي نا هيبحاص رما هجولا

 هردص حرشنا و سدقلا حورب هديا ىلاعت هللا نا نم ايضقم امتح

 هبلق ىلع ىقلا و تاملكلا غلبا و ظافلالا حصفا هناسل ىلع ىرجإ و

 ةهج ىا نم ىئش لك ىلع ملكتي نا عيطتسي ىتح  ىَقلا ام رهطالا

 نا هنم بجعا و - ميظعلا عمجملا ىدفاك الا اذه نا و -ءاش اذا

 نم و -لاجنرال اب هلك نوكي لب لبق نم ابوتكم نكي مل ريرقتلا
 00 اللا لح عرقي ىناكد نس نويف !!نع رظافلالا رودبم

 هائر هب دهاع ىذلا هللا ةرصن دهعف هم افا ةعوضوم ةيوتكم ةلاقم

 ةيهيدبلا ةيالا هذه نم و  مهنيعاب نورضاح نيذلا سانلا

 مهبولق تاءعاض و مويقلا ىحلا هللا ىلع مهناقيا و نيرظانلا ناميا داز

 - نيقيلا و ةفرعملا رونب

 نيب رحنلا موي دوعوملا حيسملا اهئرق ىتلا ةيماخلالا ةبطخلا نا اوملعا

 نامث وحن ةقيقحلا ى ىه ةيحضالا ةفسلف اهيف نيب و سانلا ىديا

 باتكلا ةروص ىف اهتعاشا دوءوملا حيسملا دارا املف  ةحفص نيثلث و
 هاعدا ام ةقيقح .امهيف نيب و ثلاثلا و ىناثلا بابلا اهيل فاضاف

 نينأمو عبرا ىلا باتكلا ةماخض تغلب اذكه و هب ءاج امم ةهرب و

 هذه نا اهنم دارملا سيلف ةيماحلالاب ةبطخلا ةيمست اما و  ةحفص

 ىنرعلا ىف سانلاب بطاخ نا لج و زع هللا همها لب مالا وا ىحو ةبطخلا



 هال ؤالا !ثزحلا

 امك هللا هدياف باطخلل ماق اماف ب ةغللا : هذه ىلع ةردقلا - كليطعاس

 - ةحنصف و ةغيلب بطاخ و دعو

 ةيمالمسالا بتكلا راد سيسات ةياغ نأ ةربخ ىذ ىلع ىفخي 5

 ةعابط آهتس - اهبراغ»ه و ضرالا قراشم ىف ةيمالسالا تاميلعتلا رشن

 هيلع ءانب  هجراخ و كلملا لخاد ىف اهتعاشا و دوهعملا حيسملا بتك

 ةرادالا ةذه لبق : نما“ يفيط ناوالا اذه ىلا سسيساتلا ودب نم

 ةفلتخملا ةئسلالا ىف ةينيدلا لئاسرلا و ةيمالسالا .بتكلا نم" ريثك

 5--و ةدع اهنمف -اهَرَيَغ و * نسولا و : 2 ا و ة ركترالا نم

 هللا عتم ! نيب دمحالا نه لضفلا بابرال ىرخآ و - رظننملا مامالا

 تلقا موب ىلا - نيبملا قحلا نووسمتلن نيذلا ابن

 بنتك نيئراقلا ةرضح ىف مدقن نا ةدرعبلا ةدملا نم ىنمتن انك نول

  ةدودحملا التان نمل + - ايغيا ىبرعلا ىف ةنودملا دوعوملا حيسملا

 نكبايام  لاملا سأر. نم ةعاشالا, ىو ةغاتطلا: فز ديلا جاتحي ام ةلقل و

 ًاريثك ًادمح._هلل دمحلاف ام, ةوطخ .نادبملا اذهب نب ماوطخما ا

 دايملا هب ىنعا . رمالا اذهل نيصلخملا هدابع نم ًادبع قفو نا ىلع

 هذه ىطعا ثيح  ةديعسلا مهتايح تماد ل نيش الزوت

 اهنود لا بتكلا ةعاشال ةضو#م  مهاردلا ن ه اريطخ ايش ةرادالا

 نينمؤملا عيمج نع و انع هللا مهازجن  ىنرعلا ىف دوعوملا حيسملا
 ارخذ ةرخالا ى اذه هل هللا لعجا و انس ءازج



 فزحلا الدولميا١ ١

 حبلا اهميدقتب فرشتن ىتلا ةيماهلالا ةيطخلاب ىمستملا تاتكلا اذه

 رخآالا ثتكلا مدقنس و انليوحت ىق ىطعا ام فرص نم عبط رخآ باتك

 ل" ىرختلا نعي قرم كلا لعب "هللا" ءانشنا

 - ودرالا ةغللا قى. ةفؤرعملا ةبطخلا هذه ةمدقم تناك امل

 انيعاسم ىقلي. نا هللا -لئسن ةغل لصالا قواسيل ىبرعلا ىلا .اهانمجرف

 - لوبقلا ريح َْى هذه

 ري (اانإ] ليخ انالوملا ةداعبسلا يبجاصل ركشن لاقملا رخئاا. ىو

 ثيح هللا هودحر نيدلا رون انيلوم ترضد نبا (كيلع 7 ُْ ميا)

 ةادوسم أرق و ةريثكلا مهتيفورصم ذبنف ديئاتلا لك بابلا ذه ىف انديا

 -اريخ هللا مهزجف  هتمدقم ةمجرت ظحال و باتكلا

 مرصنم

 ةيمالسالا اروح راد



 (فلا)

 ناللغالا

 دالب نم اهريغ +و ماشلا و سراف و برعلا نم تناوخالا اهيا

 -ىبر نم امهلم كل باتكلا اذه تبتك ىنا هللا مكمحر اوملعا  مالسالا

 دعب اذه و - ىداب مبدا و هيلا تيده طارص ىلا موعدا نا ترمااو

 ىقع لابي ال مهنا ققحن و  رايدلا هذه ءاملع نم لمالا .عطقنا ام

 امو .جلاف نم ال جلافت نم قدصلا ىلا ممتكرح تعطقنا و -رادلا

 مهضرا ىف فراعملا دراجال ىقب ام و  جلاعم ىعس ال و ءاود 5 موعفن

 - ةرضحلا نم ىبق ىق ىقلا كلاذ دنعف -عمطم اهلها ىف ال و - عترم

 نم. و -ةنيدملا لهاك ىراصنا اونوكتل  ةرضنلا باطل ميلا ىوآ نا

 مصلا باودلارش نا و  ةيربلا ريخ و هبر ىضرا دّقف ىنقدص و نرصن

 ؤلبنم ةهلهزم انوغمسا الدر د قةينكشلا و :قححلاب ىلا: نوغضي الا ذلا ميلا

 حبر نم مكاتا اب. اونمآ مه ليق اذا و - ةغلابلا ججحلا نم ناك

 مطالت و اهيف مهفالتخا و قرفلا ترثك مايا دعب  ةنيبلا و ق>حلا نم

  ةديقع ىلع انعابآ اندجو انا و  قدحلا ام فرعن ال اولاق - ةلالضلا رحب

 ناك  اهف .نارقلا .لاق .اس الا | محل تلق امو ةيثملا موي ىلا اهيلع اناو

 ميرم نبا ىسيع نا ىنملع دق هللا نا و نايذحلا و بسلا الا مهباوج

 وهفالا_ ءايلفلا نمر رالزانت ناك ىىقلا اما وب تاوسالار تحتل ل

 ةقيقح تناك و 0 ةرضح نم ىلا ىحوا امك مدي مئاقلا اذه

 ةلودلا فعض و -بابسالا عاطقنا دنع دوعوملا حيسملا روهظ لوزتلا

 هلك“ زمالا. نأ ىلا  ةراشآ اذهب ناك . و بازحالا ةتلغ ١ هليل >>
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 00 | اللا لتق و قانعالا برض ريغ نم * عامسلا نم لرد

 -ةقيقحلا ىلا ةراعتسالا هذه رهاظلا لها لقن مث  ءايضلا ىف سمشلاك

 -حيسملا لازنا نم هللا دارا ام و  ةلملا هذه ىلع تلزن ةبيصم لوا هذهف

 -ىبسوم ليثم ناك - ئفطصملا انيبن ناف - حيرصتلاب نيتاملا ةلباقم ىريل الا
 هللا نم ميلكلا ةفالخ ةلساس لثمك مالسالا ةفالخ ةلساس تناك و

 رخآ قى رهظي نا ةلباقملا و ةلئامملا هذه ةرورض نم بجوف - مالعلا

 نيذلا دوهيلاك دوهي و - ةيوسوملا ةاساسلا حيسمك حيسم ةلسلسلا هذه

  ةموكحلا بابرا ىلا هرج و هلتق اودارا و هوبذك و ىسيع اورفك

 ى نودوعوملا دوهيلا ناب اوفربعا مالسالا ءاملع نا بجعلا نمق

 لامعالا ىف نيملسملا نم مهلثم مه لب ةقيقحلا ىف ًادوهي اوسيل نامزلا رخآ
 نبا وه و  عامسلا نم لزيي حيسملا نا كلاذ عم نولوقي مث  ةداعلا و

 اويسح مهناكف ءايفصالا نم هليثم ال ةقيقحلا ى هللا لوسر ميرم

 مهيف سيل موق نيملسملا نا اومعز مهناف مهتبخا و مثالا عدرا ةمالا هذه

 ريثكف رارشالا ليثم اما و  نيقباسلا رايخالا ضعب ليثم هنا هل لاق دحا
 هللا ىبن ىسيع لوز. ةلئسم نا مث  نياقاعملا رشعم اي هيف اوركفف مهيف -

 امهدحا )١( نيهجولل دوعرملا حيسملل ريتخا دق لوزالا ظفل نا اوملعا

 لئاسولا و ةسايرلا و ةموكحلاك ةيضرالا بابسالا عاطقنا راهتظال
 لولا ةراشا تناك هناك  ةيدحالا ةرضحلا نم هيف ثعبي كام ىف ةيبرحلا

 ال و ةوق مالسالل هيف لوقبي ال كام ىن الا ىتاي ال دوعوملا حيسملا نا

 هللا رون اًؤفطي نا تنوديري و راكنالل نوموقي كااذعم و ةقاط نمل مسلإ

 عامسلا بر ندل نم حيسملا ديؤيف راصنالا نم اونوكي كا نم الضق

 عارمالا و لودلا لها و ضرالا كولف نم دحا ةنم هيلع نوكي الو

 نم هللا ةرصت و عءامسلا ند لزت هناكف نائسلا و فيسلا لمعتسي 3 و

 ءامسلا نم لّزني ىذلا ىشلا ناف - نادايلا عيمج قى نامزلاو تاقوالا

 لوقبي ال و  ءاحنالاو فارطالا نم و ديعب و بيرق نم تعا لك هلاك

 فال ل 35 فرت , دهاشي و - فاصنآلا ىوذ نيعا ىف رتس هيلع

 هنتم  فارطالا ىلع ةرئادك طيح اوتح فرط لولا



 ده

 - نيتيملاب هقحلا و هافوتف نآرقلا اما و  نيينارصنلا تاعارتخا نم تناك

 سايلا مايا ىف ال | ةيهاولا ةديقعلا هذه تحن ىلا ىراصنلا ترطضا ام و

 مهنم نورخسي اوناك دوهيلا ناف  ةدوعوملا ةرصنألا نه لمالا عطق و

 ام دنع ب تاملكلا عاوناب مهنوذوي و مهياع نوكحضي و
 ىذلا مكيحسم نيا نولوقي اوناكف  :تافالا ل مهلقت و مهنالذخ اؤر

 ماتف دوهيلا ىجني و ةنطلسلا لاني و دواد ريرس ثري هنا معزي. ناك

 نيباوجلا اوتحنف  نعاللاب ربصلا مالا و -نعاطملا هذه عامس نه تراصنلا

 ناك نا و مير» نبا عوسي نا اوااقف  نيباطخلا و نينعطلا نييذه دنع

 ككولملا :ةروصب ' لزني هثكل و - ناوألا- ةذه نقف ةنطلسلا لان ام"

 مماجرا و دوهيلا ىديا عطقيف  نامزلا رخا' ىف نيراهقلا نيرابجلا

 اذه دعب هبابحا سلجي و ناوحملا و باذعلا دشاب أهي و ممفونا و
 حيسملا لوق امو  باتكلا ىف ةدوعو» ةءوفرم ررس ىباع باقعلا

 -:ليئارسا:. ىبب ىلع« .تلزن ىلا دئادشلا نم هيجنيف هب نمآ_ نم هلا

 ةيمورلا ةموكحلا روج نس ال بونذلا نم همدب هيجني هنا هانعمف

 مهثكم لوط مهاذا' امل تراصنلا نا مالكلا لصاحف  ليق و نظ امك

 رساخلاك مهوبسح و مهرما 2 مينسلا دوبمدلا لاطا و  بئاصملا ىف

 نيتروكذملا نيتيقعلا اوتحنف  ءازهتسالا اذه مييلع قش - بياخلا

 ئاماب *:ثيّشتي ؛ هنا - ناسنالا-+تاداع ده نا ؤ-معادخألا | 000

  ءاجر ماقم هل ىقب ام هنا ىنر اذا و نامرحلا حاير بوبه دنع

 ناذالا نع دش ؤ ناهذالا نع دنغام بلطتف' دءاوهاب,هيسفن 0

 موجنلا ريخست ىلا هجوتي دقو  لاومالا دافن دنع ءايميكلا بلطي دف

  عادعالا لوق مهيلع عقو اذا ىراصنلا كلاذك, و:لاغالا

 ىلع اؤوكتاو اوتحن ام اوتحنف ءالبلا اذه نم رفم ناك اه و

 نيلوصالا .اوعاشاف::: :ىناعلا, و... ريسالا' ةريس وه. لامك -  قاثللا
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 داقتعاراص امل و  ىئمعلا قح اوفو و -ىرت و ملعت امك نيروكذملا

  مهتداع و مهفلا ىراجم ىنلع طاحا و  مهتعيبط وزج حيسملا لوزن

 مهءادعا كلهيل - ىلسيع لوزن ىلا ةلاحم ال ةفورصم مىتيانع تقاكك

 ةديقعلا هذه نايرس ببس وه اذهف  ىبلعلاو ةزعلا ررس ىلع مهمسلجي و

 لاط امل هناف  ةعيشلا ىف دجوي مالسالا ىف ملثم و  ةيحيسملا قرفلا ىف

 نم اوتحن تناهزلا نم نورق ىلا كلم مميف ماق ام و. نامرحلا دما موميلع

 و .نامزلا. رخا' ىف جرخي و -ةراغم ىق راتسم موميدهم نأ مهسفنا دنع

 نا و - ةيذاب مهلتقيل ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ةباحص ىيحي

 مهيجني نكل و ديزي ملظ نم مه احن ام ناك نا و ىلع نب انيسح

 000007 17 كللاذكو ل, ديهدش تاذع نم ريالا مويلا ى همدي

 نييدنهلا نيباهولا نم ةقرف نا تعمس و  باوجلا اذه تحن باخ

 اودفنا و ىوليربلا دمحا ديس مهخيش قرفلا هذه. لثمك نورظتني

 دحا عجرب مل امب محر لحم مهلك ءالوهف ني رظتنم تاوأف ىف مهرامعا

 مي و مهميلا نورظتنملا عجر لب  نيحلا اذه .ىلا مه عءاربك نم

 عوجر ةديقع نا لوقلا صخلمف - نيروبقملا بواق ىف تارسح

 اونئمطيل  مهمتايرتفم و ىراصنلا جسن نم تناك هتايح و حيبملا

 اهولخدف نوملسملا امأ و -ممتازمه و دوهيلا اوبذي و ىلامالاب

 نم مسلا اولكاو دةكبشا  نيغ نم.:اوذدتا“ و - ةرورض ريغ نم

 نك 0 ةكارطلا ةلملا :ىنكرا:نم انكر اولبق اذا. زل  ةوالحن ريغ

 "ويل نائل انلظف انا اوت ةزانكلا - معا “:ىناثلا ' نكرلا نم ؛تاكنالا

 كلا نا اطل نعل تنك قازناذه_ كافكي كن -!باتكلا. قااعاك

 مه لب قحلا اوعبتا ام ءامسلا نم لزان ىبسيع نا نيملسملا نم اونظ

 نوصرخي الا مه نا ملع نم كلاذب ممل ام  نوهيتي لالضلا ثدا

 الك  نوكسمتسم هب مبسذ نارقلا نم وملع وا ناهربلا نه اوتوا ما



239 

 نولابي الو مير لاق ام اوكرت و لبق نم اولض نيذلا .ءاوها اوعبتا لب
 نوذنمؤي كلاذ دعب ثيدح ىابف ىثوت دق ىبسيع نا ناقرفلا ركذ دقو

 موق مه ما اهلافقا بولقلا ىلع ما حيسملا ىنحم رس ىف نوركفي الا

 نييننلا ىف يشوع“ لدتا رشا عل لعشرف نق ناكر أ 3نؤرشنب هل

 اتيرف و اوبذك اقيرفف مهءايبنا اوصعف  مهنم هدعب نم ؤاج نيذلا

 مث نيرخخا' اموق اهيتوي و هتمعن ممذم عزيي نا هللا داراف - نولتقب

 لعج و ليعامسا ىب موق نم ىبسوم ليثم ثعبف  نوملعي فيك رظني
 اوناك امب اهب دوهيلا روزغ رسك و .ميلكلا ةلسلس ءاييناك ةتمأ اءاملع
 نم هاتاا و هدايز و ىبسوم ىوا املك انيبن ىلا ر -نوربكتسي

 . اوربكتسا و اوملظ نيذلا بولق هب قرحا و هلثمك ءافلخلا و باتكلا

 لعج كلاذك اهلك جاوزالا قاخ هنا امكف -نوعجرب مهاعل

 هب قطنادرما كللاذ و -ةيلئئارسالا_ ةلسلسلل اًجوز. ةيليعامسالا ةلساسلا

 ةروس |“ قلاعت هلوق قرت الا -نومعلا كالا ةركذلا 9 1 ا

 و ةوبنلا و مكحلا و باتكلا ليئارسا ىبب انيتا' دّقل و.ةيئاجلا

 نم تائيب مهانيتا' و نيملاعلا ىلع مهانلضف و تابيطلا نم مهانقزر

 كبر نا  مهنيب ايغب  ملعلا مهءاج ام دعب الا اوفلتحا" ايف ارمألا

 ىلع كانلعج مث * نوفلتخي هيف اوناك اميف ةمايقلا موب ممايب ىضقي

 اهرخا ق و  تاصحلا ىوذ اي لهج اهمسا ةداب ندم له اج ىلع ضرتعا

 اديدش احرف حرف و  تامملا و بلقلا خسم ىلع لديل ميملا فرح
 معزي لجرلا اذه نا لاق و -تاملكلا حبقاب ىنركذ و ىنمتش و هضا رتعاب

 هيذك نا و الطاب الا ءاذه ههعز سيل و الوسوم ىعبتم ند ناك لوي سميع نا

 - :تادلاب# ةلقددبسأ اع ةفيش لوهيع ىتوا' كب :١ تايهيدبلا كحا نم

 معز و -تابصعتلا مادي هتنطف فنا. باذ و تالهجلاو لهجلا تساجنب

 ( س ةحفغص ىف قابلا )



 )2س )

 فيك رظناف  نوملعيال نيذلا ءاوها عبتت ال و اهعبتاف رمالا نم ةعيرش

 هيشاحلا هير

 1 مكخلا وه ىلا ناقرفلاب هاوعد ىلع لك د لهاجلا اذه

 و رون و لئده هيف ليمالا هانيتا و لولاعت هلوق عرق و  تاموصخلا

 لها مكحيل و -نيقتملل ةظعوم و ىده + لارا يم نيبامل اقدصم

 رس ميمف امو 2 تاثيئاكلا زيخ هراشمجب ىذعي - هيف هللا لزنا امي نيالا

 لولا لكوا هنا 6-5 د تاوحالا ركنا وه توصب ىلع لاص و ةيالا هذه

 حضاو ليلد اهنا لاق و  تاثحفلا تانذاقلاك ىنبس و ديدش نك

 هحرخا ىذلا هظيغ ىلع و هيلع اقضا' ايف ةلقتسم ةعياش ليحالا نا ىلع

 دعي و هل لقع اال نم سانلا ىقشا نم نا و - تارشحلا ضرالا نم
 و نيملسملا ند ةيبص و ىبص 13 مل.ي و - ةاصحلا ىوذ نم ةهسشضن

 الو دووهيلا وماي نآرقلا نا تاغلابلا و نيغلابلا ندم الضف تامملسملا

 أ مهوعدد لب معئارش ىلع اود و مهمبتكا اوعبتي نا ا

 دنا نيدلا نا كلا هبات ىف هللا لاق هانا هرماواو مالسالا

 نم ةرخالا ى وه و هنم لبقي نلف ًانيد مالسالا ريغ غتمي نم و مالسالا

 ىراصنلا و دوهميلا اوعدي هنا سودقلا هللا قى نظي فيكف نيرساخلا

 نولخدت ال و ادبا نوحلفت ال مكنا لوقيو مالسالا ىلا ةيالا هذه ىف

 مكليجنا دل و مكتاروت مكعفني دل و نيممل مد اونوكت نا دعي الا ةنجيلا

 - نارقلاب الا

 اوتبثي نا ىراصنلا و دوهيلا نم ةقرف لك رماي و ىلوالا هلوق لوسني مث

 1 ده نا و مت اجنل اذه مميفكي و مهمبتكب اوكسمتي و مهمعثا رش ىج اع

 فالتخالا' نع هباتك هزن هللا و نآرقلا ق فالتخا و نيدضلا 5-5
 تيان د ا هيفا ودحول هللا ريغ دنع نه ناك ول و هلوقرب

 ان با قالا ريشت ةوسيلا لثمك 'اهانعم عرقا فرد ىتلا

 هللا نأكذف ليجنالا و تاروتلا ى ةدوجوم تناك ملس و هيلع هللا ىلص
 - لوملسي الو ليجنالا و ةاروتلا اياصو ىلع نولمعي ال ممل ام لوقي

 لاق لب مكحيل و لقي مل و ىضاملا ةغيصب نآرقلا ةرابع تناك ول معن
 هاعدم يلع ائليلد كلاذ ناكل قف ليجنالاب نومكحي ىراصنلا نك و
 اليلد 8 سيلف كده و رون هيف ظفل ىنعا تايالا هذه ظافلا ةيقد اما و

 كانا 5 10 ةريخ »و رويزلا نسل | اةلقتلسم ةعيرش لايجنالا نوك" ىلغ
 حتا 2< شكلا دحوي ل و ةملظ اهيف دحوي ١ سائلل ىده لفارس ىنب

 ميرم نإ لجسيع نأ الولع اوقفتا لو لعراصنلا نا و نيلهاجلا نم نكن

 ىذلا كلارفيل هلأ ىج ةداهمش انهه بتكن انا و - ةعيرشلاب مهاتا ف

 تيكر "انه كافك و ةيدانلا هده سوق / هامأ ىنعا عال بشيب وه

 هذه ةدحياع هيك نا اً و 2 803014و نعول داوس ند ىشختن

 كيم هيبشاحلا َّق ةدابع لا



 لك

 و -ىبسيع ىلا ىبسوم ةلسلس نيتلباقتم نيتلسلس انهه ىلاعت هللا ركذ
 ا مكنمز ى ءاج ىذلا دوءوملا حيسملا ىلا ىرولا ريخ انيبن ةلسلس

 ليئازس٠ ئب'- نف عاج ام--ىسع-نا اك -ققيرقلا نهم اج اناسللا

 - دوبيلا“ ةعاسل“ املع“ . ئيسيع: ناك امك“ سانلا”ةفاك( ةعاسل ملع هنا و

 تدهش دق و  ىرشفي ثيدح ناك ام و ةحنافلا ّق هيلا ريشا اه اذه

 حور نم سيات الو هللا قتاف تقولا ضرالا تلاق و اهتاياب عامسلا

 وامم نآرقلا نا مالكلا لصاحف  ىدحلا عبتا نم ىلع مالسلا و هللا

 هات" و ىلوالا نورّقلا كلها ام دعب ىبسوم راتخا ىبلاعت هللا نا نم

  'سيعب مهراثا' ىلع افق مث ارت نييينلا هديئاتل لسرا و ةاروتلا

 و دوييلا كلها ام دعب ملس و هيلع هللا ىلص ادي ءاراقلل او

 ةيدمحملا و ةيوسوملا ةلسلسلا نا بير ال و كلش ال و - ىبدرا
 مادخ نم وهذ ىبسيع اما و  ىنضق و هللا دارا كلاذك و اتلباقت دق

 ةعيرش هل' ىتوا ام و  ىلسوم ةلسلس ءايبنا نم و ةيليئارسالا ةعيرشلا

 ةثارولاو لالحلا و مارحلا ليصفت هباتك ىف دجوي ال و ةلقتسم ةلءاك

 ىرت كلاذل و هب نورقي ىراصنلا و -ىرخخا لئاس و حاكنلا و

 انيجن انا مهقرف ضعب لاق و ليجنالا ىرت امك .مهي ديا ىف تاروتلا

 مهمضعب امأ و  ىبسيع مد ةرافحب تاروتلا تعيرش لاقثا نم

 تراصن لثمك ريزتخلا نولك اي ال و ةاروتلا مرح ام نومرحيف نورخ الا
 نا ىلع مماك قفتا و -ئدملا ىف ىرخا قرف نم مدقا مه و اينيمرا'

 دهع امهومس و ةعيرشلاب ىلا ىبسوم نا و هللا نم لضفب ىلا ىبسيع

 مهلئساف ًاديدج رخآلا و اًقيتع لوالا اومس و لضفلا دبع و ةعيرشلا
 ليئارسا ىبب ىلا هجوت هللا نا انمالك صخلمف اذه ىف كشت تنكنا

 ةنبل رخخآ' وه و  ىلسيعب اهمتا و - ىبسومب ةلسلس ماقاف هنم ةمحر
 و - ىبفطصملا انيين ةلسلس ماقاف ليعامسا ىب ىلا هجوت مث اهل



 (ص)

 ةاسلسلا هذه. متخ و ىلا ام لك ىف ةلباقملا ىريل ميلكلا ليثم هلعج

 ةاسلسلا ىلع اهمتا امك ةلسلساا هذه ىلع ةمعنلا متي)  ىئسيع ليثم ىللع

 ىدمحملا حيسملا هذه نم ةيلاخ ةيدمحملا ةلسلسلا تناك نانازا"ع كوحلا

 اة لا ايل ا ةةزوزكفلا . لك راوزكفف.. - ىلزيض ١ ةمسق_ اذا, كلتف

 هوبلطاف .قدصلا الا ءرملا رجني الو  ىلهنلا ىلوا اي رءالا اذهل

  ةطخلا هذهل لابقالا لك هللا ىلع اولبقا) و  ةرضحلا باب قدب

 الو توربجلا و ةزعلا ىذ هلل نيك اب اوزخ و ىلايللا فوج ىق هوعد ارا

 هللا دازع اي - توغاطلا نم هللاب اوذيعتسا و نيزماه نيكحاض اورمت

 الو 2 وامسلا ملعلا اويلطاف ىلا دق محلا حيسملا ناذ اوظقيت را و ركذت

 تيرتفا ام و تيتا هللا نم ىلا هللو و.  ىلوملا ةرضج قى محعاتم اومدقت

 ىذلا ىلع. تارسح و تنتا دق هللا مايا نا -ىبرتفا نم باخ دق و

 ىنجم .نا لوقا قحلا و قحلا .و ىلا ثيح ضرعملا .حلفي الدو ىلا
 ىضتقم نم  ةرضحلا نم الوعفم ارما ناك -ةمالا هذه نه. حيبسملا

 دارا هللا نا هيف. رسلا و ب ةقلخلا ماوي نم هرومظ رذق ناك و ةريغلا

 ةرضحلا ةعاط ىف وحملا و ريغلا ىفن ىف اماواك ايندلا رخا' لعجي نا

 ىلا وعد ام دعب .ةيعبطلا ةدحولا كلس ىف سانلا كلالسا و  ةيدحالا

 ما ا لل نرللل كا نيقرقم نمانلا ناك _و  ةيرعقلاب ةدحولا

 ةيلاجدلا ةيناطيشلا ةموكحلل نيعيطم و ةفلاختملا ءاوهالا و  ةعونتملا

  ةنيكسلا نم جوف مييلع لزتت ىح نيكفنم اوناك ام و  ةيناملظلا

 نم مهصاخم ناك ام ميظع لاجد و ميدق نابعث ىذلا ناطيشلا و

 هنال رانلا .دوقو ميلعجي و مهلك ملكاي نا, ديرب. ناك .و -هرسا

 فاخف اليلق الا راظنالا مايا نم ىقب ام هنا ىلر و همايا ىل  رظن

 نيحبلا ,اذه؛::كلا .الا .نيرظنملا-نم نكي مل امي نيبولغملا نم نوكي ,نا



 (ض)

 هتالوص متاخ وه الوص لوصي نا داراف ب نيقيلاب كلاه هلا ىبرف

 هحالس و هليح و هدئاكم نم هدنع املك عمجف  هتاكرح رخا' و

 نادفبلاا. و, ةديءاسلا |” لاجلاكم,_ك حبل ] ةييرخلا يحيل 10 0

 كلاذ دنعف  هتايرذ عم .ةفالخلا ىمح لخديل هجاوفا عيمجب ةرخازلا

 ناميالا و رفكلا نيب نوكيل ةيوامسلا ةبرحلاب ءامسلا نم هحيسم هللا لزنا
 مويلاف  هتاوعس ةكئالم و هتايا' نم هدنج هعم لزنا و  ةمسقلا ةلصيف

 -هريغ ىلا ىعادلا نيب و هللا ىلا ىعادلا نيب ميظع لاتق و ديدش برح موب

 كرتي ال مويلا  هدعب عمسي ال و نمزلا لوا ىف اهلثم عمس ام برح اهنا

 ةرذ لهتبملا حيسملا ال و  اهلمعتسي الا هدئاكم نم ةرذ لعتفملا لاجدلا

 ابرح نابراحيو  اهيفوتسي و الا ءدبملا ىلا هجوتلا و هللا ىلع لابقالا نم

 مدق لابجلا ىرب و ءامسلا ىف نم لك امهتدش و امهتوق بجعي ىح اديدش

 اهعام نم ىلرجا و قرا هبلق راحبلا و _اهمدق نم خسرا حيبملا

 موي نم ةنس نيعبرا ىلا برحاا رجنت و ةديدش ةبراحم نوكت و

 ةكئالم لزتت و  هقدص و هاوقتل حيسملا ءاعد عمسي ىح حيسملا روهظ

 هدبع ىلع ةنم هجوف و نابعُثلا ىلع ةميزهلا هللا لعجي و ةرصنلا

 ىلا ناطيشلا بح نم و ديحوتلا ىلا كرشلا نس سانلا بولق عجرتف

 نه سفنلا كرب ىلا و  ةيريغلا ةيوحملا ىلا و  ديحولا هللا بح
 حيسملا و ةعيطقلا و ىىلوهلا ىلا وعدي ناطيشلا ناف ةيناسفنلا ءاوهالا

 لزالا نم ةيتاذ ةوادع امهنيب و  ةيوحملا و داحنالا ىلا وعدي

 ةيراج تناك ىتلا امباك تابراحم كلاذ دنع متتخاف حيسملا بلغ اذا و

 ماتتخا نوكي كانهف ةيناطيشلا زكاسعلا و ةينامحرلا ركاسعلا نين

 ىلا ةيناسنالا ترطفلا عجرب و نامزلا ريدتسي و ايندلا هذه رود

 نم كئلواف ةيلزالا ةوقشلا .مهنطاحا نينلا < الا 1 ىلوالا) اينتنت



 (ط)

 حيسملا دي لع حتفلا اذه لعج هنا هناسحا و هللا لضف نم و  نيمورحملا

 هنويش ضعب ق ليئارسالا حيسملا نم لمكا هنا سانلا ىريل ىدمحملا

 ال و  ممحيسم ءارطاب ىراصنلا اهجيه ىتلا هللا ةريغ نم كلاذ و

 -هتما نم وه ىبن ناش ربكا اهف كلاذك ئدغحملا حيسملا ناش ناك

 هوجو دوس و كتاكرب نم ةكرب رداغي ال ًامالس هيلع لص مُهللا

 يما 2 هزار ومدقلتةناع كلا

 باجنفلا نايداقلا ماقم نم

 عاو٠9ا هنس سطسغا نم نيرشع و سمخل



 شخ

 ىلوالا ةحفصلا نم ةياق ولا ةيشاح ةبتن

 ةيماهأالا ةبطتكلاب ةقلعتملا
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 (لء هم. 1:621097)

 515202و ه٠



 حر

 روهال هدلبب نروه سبشب بوتكم بيرعت

 ئعوسيلا ١110١ هنس سطسغا - ١ذ

 ا ةداعسلا بحاص

 ىبسوم ديسلا ناك امك اعراش نكي مل حيسملا عوسي ديسلا نأ
 مارحلا و لاحلا انل تلصف ةعيرشب ءاج ثيح «(مالسلا هيلع )
 - ةمعطالاب قلعتت ىبلا رومالا نم امهريغ و

 نا هلرهظيسف رظنلا ىدابب سدقملا ليجنا علاطي ادحا ناول و

  الصا ةديدجلا ةعيرشلا بحاص نكي مل حيسملا
 ةمعطالاب ةقةلعتملا رومالاب تلز ( مالسلا هيلع ) ىنسوم ةعيرش اهنا

 كردل ةحيحصلا هتيبرت دعب ناسنالا بلق دعتل  ةضوحم ةبرشالا و

 نال ًاجيردت اهريغ نم ةراهطلا زيمت و  ةميقلا ةعيرشلا هيضتقت ام

 نا  سدقملا ليجنا ىف ليق اذل  ىبلوالا ةلحرملا ىف ذئنيح ناسنالا

 ىلا انداق ىذلا ملعملا ةلزتمب تناك «(مالسلا هيلع ) ىئسوم ةعيرش

 عنقت مل ةيحالص ناسنالا بلق ىف تثروا دق ةعيرشلا كلت ناف -حيسلا

 نم هنطاوب ةقادص ةسسجتم اهنع تزواج لب ةيحطسلا لامعالا رلع

  اهجيورت و ةقادصلا كلت غيلبتل الا حيسملا ءاج ام و  حورلاو بلقلا

 ةلزنع "تناك ىلسوم ةعيرش ناب, سدقملا .ليحما_ قا لادا

 بلق ىف تثروا دق ةعيرشلا كلت ناف  حيسملا ىلا انداق ىذلا ملعملا

 اهنع تزواج لب ةيحطسلا لامعالا رلع عنقت مل ةيحالص ناسنالا
 حيسلا نا نيبلا نمو - حورلا و بلقلا نم هنطاوب ةقادص ةسسجتم

 سانلا بولق ىف ىقلا و ” اهجيورت و ةقادصلا كات غيلبتل الا عاج ام



 ف,

 و ؟ ةبيهوذ وه فيك و اذ ام مثالا نا هتامم و هتايي مهمهف و
 - ىصاعملا نع رافغتسالاب انبر ىضرن نا عيطتسن نحن سانلا ملع

 عاقياب و سدقلا حور ةيطعب ةديدجلا ةبيطلا ةايحلا دحن نا عيطنسن و

 ليجلا ميلعتلا نم, ملعي و  نيصلخملا هدابع و هللا نيب اميف ةبحملا
 قيرط روطت ناك ام هنا 66 ىته 7” نم عباسلا و سماخلا بابلا ىف

 ؟ ةديدجلا ةايحلا

 كءارفيل 2 ترج

 روهال - بشب



2) 

 هج ناجل همك عا اكونت
 ةّيمابلالاةبطخ ةميك
 ويحول نيحَتلا هوس
 ويل ولورا خا

 مييسملا رام حبت نالغإ حيسملا ةزانمإ هبت ن الغ
 44 0 ع 9: م 200 00

 واشمتام 4 ره ان لاير لي ريس وزو كتشورل ( ص

 نيملدشملامانقاثيثتو نا دق مكناوانأف اسف“
 42 »2 ناعيا لع

 (ةنوي عة رددت اشا ىلع تضتناوةّيدمحالا نيهاربلا ىف جر سنم ىزلا ماهلالا نهر

 امام ص ص حج 0 اناث ع <

 حيسملا ةراثم لاث

 ىنب ناك هنارفغب هللا هدهغت مربخملا ىدلاو نا (وملعاو)

 ىلع نيقوسلا طسوب نايداق ىف ىبلاعت هلضفب ارصت# ادجسم

 نسح و هلرمح كار ىتح ًاضيا ىرخالا هصصح ترمع ثيحب هيف عستا

 نالا لبق نم نياصملا نم ناتئام هيف عسيال ناك ىذلا دجسملاف هرظنم

 نوكيس هنا .بلغالا و -لاجرلا نم نيفلا عاهز هيق لصي نإ 5

 ةولصل دجنملا اذه ىف عمتي ناك ىئاعدا ودب ىف و هللا ءاشنا امي

 ىلا غلب مهءاصحا ىللاعت هلضفب نالا كل -ااجر نيرشع وك ةعمجلا

 و -ةثام نامت وا عبس ىلا مهتدع غلبي ًانايحا و - ةئامعبرا وا ةئاهثلث

 - ديعب نم ةولصلا عادال نوتأي مهرثكا

 دل دنطا و باجنفلا ءاملع نم (ةمذرش نا) بئاجعلا نه و

 نكل اهئاحمال و هذه انتساس ماصفنال مهممه اولذب و ودهتجا
 ىلع ةيلاعلا ةلسلسلا هذه ىقترت لب -هددصب اوناك اهيف اوزاف ام

 هضتةنام فالخخ كلملا عاخحما ق تعاشت و تجور و جي ردتلاب مهمغر



 )ك١٠١(

 ناك ولف  راصبالا ىلوال ةيال كلاذ .ىف نا و - ةرمتسملا ةداعلا

 ناك امل هنكل  ءاملعلا كلت دهجي مدعنال ناسنالا لبق نم رمالا هذه

 _هتعاشا و هئاقترا محازي نا دح ال نكمب الف قلاعت هللا دنع نم

 هبناج ىنبب نا لامكلا ةياغ ىلا دجسملا له لاصدال زوج نالا

 هللا لص ىبنلا ثيداحا اهنيصتقت امك. ًادج ةيلاع تناك ةرانم .قرشلا

 ىو تارم سمخ ةواصلل ىدانب و نذؤملا اهيلع دعصي نا د امنوا

 تاقوالا سمخ راهنلا و ليللا ف لاع توصب ىلاعتوللا مسأ اهيف ركذي

 ايلزا لآ ل ةنأ - سانلل ةصوصخملا تاقوالا ْق انلبق نم ىداني و

 اناده ىذلا هاوس دبعي ال نا ناسنالل ىغبني ىذلا هللا الا ايدبا و

 - ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلا

  ميظع ليدنق عفترملا اهناطيح بناج دحا ىلع بصني نا : اهيناث و

 نيعا هب رونتت و رونلا اذه رشتني اذكه و ةيبور ةئام ءاهز هنمت ناك
 - مانلا

 اهنمت ناك ةميظع ةعاس عفترملا اهقش ىلع بصني نا :اهثلا و

 هتاقوا هب ناسنالا فرعي نال ةيبور ةئثام سمخ وا عبرا ءاهز

 - تاقوالا ةف رعم ىلا سانلا هجوتد و

 كالا كلل نم لصحتت ىلا: ةثالثلا_دصاقملا هذهق
 - ةضماغ قئاقح

 ةراشا هيمق تاقوا سمخ سانلا ىلا غلبي ىذلا ناذالا نا اهلوا

 نامزلا نا ىنعا نا دق ةقيقحلا ى عمسم لك_ ليلهتا غالب ناوا نا ىلا



 ةكلو

 هيلا اناده و. ىح ب ىدبا, يلزا هللا الا هلا ال نا -ىداني .هسفنب

 ةهلالا نم هريغ اما“و - ملس و هيلع هللا رلص ىيفطصم .دمحم , انديس

 - مهتيهولا ىلع لدت ةياب نوتأي ال

 هيفف ةرانملا. هذه طئاح ىلع بصي ىذلا ليدنقلا نا اهيناث و

 نا امك و  نا' دق ةدوامسلا راونا تقو نا سانلا م اعي نا ىلا ةراشا

 اهراونا تمدقت نا تدارا ءامسلا اذكه تاعارتخالا ف تمدقت ضرالا

 ىرت نيع لك و ةعقاولا ةقيقحلا ىبلاطل ةكرابملا مايالا ىنأت ىتح  ةسدقملا

 ءاظخلا نع ظفحت اهب و  ةيولعلا ةيوامسلا راونا

 ةراشا هيفف  ةرانملا كلت رادج ىف بصنت ىبلا ةعاسلا نا هاهتلاث و

 ناوا' نا ىنعا مهتاقوا سانلا ملعي نا _ ةضماغلا ةمكحلا هذه ىلا

 بورجلا تمرح نآالا نم و _ نإا دق تاوامسلا باوبا  حاتتفا

 اذا هنا ثيحب ثيداحالا ىف ءاج امك ادبا لاتقلا عطقنا و  ةيضرالا

 -نيدا لاتقلا مرح مويلا نمف - نيدلل لاتقلا مرحيف .حيسملا لزن

 نم هنا :نظب. نيكرشملا و نيرفاكلا لتقي و نيدلل هفيس لتسي ىذلاف
 هلوسر و هللا صعيب وهف نيدهاجملا

 حيسملا ىف ىذلا ثيدحلا او ءرقا و 66 ىراخبلا حيحصلا 59 اوحتفا

 بورحلا تعضو حبسملا ءاج اذا هانعم ؟6 برحلا عضي 7” هنا دوعوملا

 هتكيجمل دعو ىذلا حيسملا ءاجف  لاتقلا مرج و. لومخلا اياوز يف

 هللا لوسر هيلا ىده ام ىلا مكوعدي و -مكملكي و ميديا نيب وه اه و

 - ملس و هيلع هللا ىلص



)-( 

 00 ٠١ ١ ا عاضتنلا ةرانملا دنع دوعوملا حيسملا قف رح امآأ و

 - حيسملا نايتا برقل ةحضاو ةيا' نوكي هنا هنم دارملاف ىوبنلا ثيداحا

 كلاعمتلا 'ٌلبَس خاتتفال و“ ايندلا لها ةطلاخملا تقولا كلاذ ىف نال

 و ةحيضلا ماكخالا غيلبت نوكي مهنيب اميف نيدعبالا ةاقالم ةلوهسل و

 00 الل ىلإ ةاوعذدلا وااعادتلا "اذك ه"و رشا ”نيدلا '"عونض :فرشن

 ةراّشا هذه تتاك و  ةرانملا ىلع مئاق صخشلا اذه نأك  لهسا

 دل انا كراص !ىذلا كيربلا و فارغلتلا و  راطقلا ىلا ةقيقحلا ق

 تقو ىلا ةغيلب ةراشا ةرانملا ظل ىفف  ةدحاو ةدلبك اهلك اينذلا

 ايندلا فانك١ ىف عاشي هتوص و ىماهلالا هئوض ثيحب - حيسملا لوزن

 007 كس ا الات م

 تقولا ىف نوكي حيسملا روهظ نا سدقملا ليجلا ىف بتك دق و
 اهلك ءاجرآلا الت الث و ثا' ءاهسلا قفا ى عمل قربلا نأك- قنلا

 نايتا :ناك ذا مث نم و رمالا كلاذ ىلا ةيفخ ةراشا ضيا "نحو

 هذه ىئيش“ لك لبق هل تيطعا اذهلف هلك ملاعلا روني نال حيبسملا

 ناك ٌلث“3 طق“ ءاّفدلا ”كافسي“ ال حيسملاف . اهلك تادالا و ىعاودلا

 نمف .سانلا عامد قربي . فيك اذه: عم  ةيفاعلا و حلصلاب ه2

 نبتت لازي الؤ تائم ددنع 'تنيب* هللا تايا' ىلا رظنيلف قحلا ئغتبب

 ترقل ”ةرك ذت الا> ةذه ام“ تاقوالا' فرعتل تّبّضن تلا ةعاسلاف

 ىه ئ  ةضماغ ةقيقح اهسفنب ةراثملا كلت ى و" دوعءوملا حيسملا تقو

 مذاقلا حيسملا نا ةرئاوتملا ثيداحالا نم نهرب دق :رهالا اذه نا

 مالسالا ةقادص ديعسلا هدهع ىف نا هانعم - ةراثملا بحاض الا نوكي ال

 ىتلا ةرانملا هباشي هدهع نا نم ةراعتسا هذهف  لامكلا ةورذ ىلا جرعت



 (؛ك-)

 اهلك نايدالا ىلع رهظي مالسالا نيد نا و بةعفر تاذ نوكت

 بلغتف ةيلاع توصب نذؤي و ةعفترملا ةراثملا ىلع دعصي ادحا نا امك

 حيسملا .دهع.ىف نوكي نا ردق اذكهف اهلك تاوصالا ىلع هتوص

 - ميكحلا نارقلا هب دهشي امك -كلاذك دوعوملا

 نيدلا» ىلع هرهظيل ق>لا .نيد و :ئدهلاب .هلوسر لسرا ىذلا ود
 ««_ هلك

ْ 

 توص و - مداقلا دوعوملا حيسملا ف تدرو ةميدركلا ةيالا هذهف

 حيسملل ردق دق اهلك  تاوصالا بلغي .ىذلا ىلاعلا مالبسالا ةدح

 ةقئافلا ةرانملا كات. ىلع مداقلا حيسملا مدق ردق.و -لزالا ىف دوعوملا

 ماخلالا ىف ةراشا ةقيقحلا هذه ىلا و -ىرخا ةرامع اهنم قئاف ال .ىتلا

 ناف اويه 55 اذه وه و (8357 هحفص ةيدمحالا نيهاربلا ىف جردنملا

 ةعفترملا. ةرانملا ىلع نيملسملا .مادقا تبث" دق و نا' دق مناوا

 66 ةمكحملا

 عديم نم هناف ىصقالا دجسملاب ىمسي حيسملا لوعسم اذكه و

 دجسملا نم ةيقرشلا ةرانملا ىلع الزان حيسملا نوكي هنا ماس و هيلع

 اهدنع ةرانم قشمد نم قرش بناج ىن نا ىئبني ثيداحالا ضعب و : ةيشاحلا

 ريغ انيب دق اناف هددص ى انك ام ىن اني ال ثيدحلا اذهف - حيسملا 'لزني

 ةراتملا ستيني هدنغ ىذلا اندجسم و نايدافناهمسا تلا انيرف لآ رف

 اهنوك و قدشمدي ةرانملا لاصتا تأ و قشدمد ند قرشلا بناَح ق

 ءاضتقا لب ىفخي ال امك روك ذملا ثيدحلا هيلع لدي الف هنم ءزج

 انلق امك و :- قشمد نم قرشلا بناج ىف نوكت ةرانملا نا ثيدحلا

 ةحارتشا 011 رحالا توحلا و بهنفوورشلا ىسناحلا ى نايداق نااحإ



 (ةدث)

 حيسملا مايال ةركذت نوكتل ةراثملا هذه تينب نآلا ! نالخلا اهيا

 هدبعي ىلرسا ىذلا ناحيس نم ميركلا نارقلا انك ا ااه ققحملا و

 00000000 ىلا  ىصقألا دجيسملا ىلا مارحلا دجسملا نم اليل

 - ةرانملا دنع حيسملا لوزن نا ثيدحلا ىف ركذ ام ققحن اذكه و

 ةهرجش نمارغا نال ملسملا هاور ىذلا ثيدحلا ْق قشمد زر و

 قحمي "نا حيسملا لوزن ضرغف  الوا قشمد ضرا ىف ناك ثيلثتلا

  ايندلا ىف ىلاعت و سدقت هناش ةلالج ميقي و ثيلثتلا راكفا

 نيف كسلا نإ هانم تبث لوصقالا دحسملا دنع حيسملا لوزن ناك هنا

 ضرغلا كلاذل ةضوحم قشدذ ركذ و - اوصقالا دجسملا ةراثم ةرائملا

 الا ل7 ل ليرد را اك نافع دارملا سيلا ذك ى ابان ةهانيإ دق علا
 نا 1 كل ةوعرملا عملا .دجتلسب وقنا ذارملا“ لي ماجر
 ىذلا ”دجسملا نا اذه نع ركتي نم و  ىلاعت هللا دنع لوصقالا دجسملا

 ىاآ 5؟ لوصقالا دجسملا ةل لاقت نا قحا دوعؤملا حيسملا ةرمعي

 ىهمنملا : طئاحلاك حيسملا ناك امل هنال  نامزلا رابتعاب دعبالا دجسملا
 لزنيس و - رخالا نامزلا ى لزنيس هنا ررقملا نم و - مالسالا دوجول

 ماسي نا نوم لك ىلعف  ايندلا نم ةصح دعبا ىن ةيوامسلا تاكربلا عم

 ال ايلا دمت ألا نيل دوعوملا خيشنلا دجينم نا
 دجسمف  دتمملا ةيماللسالا نهد طخ“ةيابنن ىلع ن وكي دوغوملا خيسملا

 نا  خيلا“ تاو أ لعرماو د مالسالا رذص دهع نم. دعبا دوعوملا حيسملا

 ينال نايل وعنا ١ وحاا كلاذا ةراتما وا ايضقالا دجتالملا» هل“ لاقي
 ىلا | ١١ (ك نيوصآ ةرانملا هته ناف. مد رخآلا لا ةسبنلاب
 ةقادم نإ امكف - هعلم عزاغأ و هن22> مامتا و هتمه فرص و - حيسملا

 ةمه و عافترالا ةجرد ىلعا ىلا دوعوملا حيسملا ةطسوب تغلب مالسالا
 مر ل و انك يرن نم لاشلا ناميالاب ثان حيسملا
 ايندلا اياوز ىت غلبي نا هق> نم ىذلا توصلا اما و  ةيئاحورلا روتالا
 د ةيناحور ةيلاعلا ةراثملا يدي

 نيهاربلا فاتك ا بك تيكل قبب نيرشع ءاهز ةدم تضقناو

 « اذه وه و قال ىلع هارخا ىلا هللا مالك ةيدمحالا



 (مكدل)

 ًابيرق- وه لزنتي ىتلا دوعسملا حيسملا ةرانم نا نيب رمالا ذهلف

 نايداق عضوم نال -باوص اذه .و  قشمد نم قرشلا بناج ىف نوكت - هنم

 نه وه و - باجأف دالب ند روفسادروك ةمسآا َْق عقاو ىذلا

 بناج ىف قشمد نم روهال ةدلب و -ىبونجلا ىنرغلا ةيواز ىف روهال ةدلب
 ةدلب نم ةعقاو هذه حيسملا ةرانم نا تبثف ًايوس ًاطخ اهنيعب .قرشلا

 ف لماتي نا قحلا بلطي نم 8 لع و -قرشلا بناج َْق قشمد

 ةيحان دنع لزنتي دوعوملا حيسملا نا ىف ةمكحلا ام ىف و -قشمد ظفل

 -مححلا و .رارسالا اهيف نوكت لب  ةضحم ةيقافتا نوكت نا نكمب ال

 حلاصملا و ةيفخملا راردالا ىلَء ةلمثشم هلاعفا و ىلاعت هللا لاوقا نال

 - ةضماغلا

 هللا "قدص :لزن قحلاب و ةانلزنا“ قلاب و نايدإقلا نم ًابيرقمالؤن[ انا *“

 نيه اربلا ند مو مب هحفص اورظنا  الوعفم هللا ردا ناك و هلوسر و

 نايداق نم ابيرق دوعوملا حيسملا اذه انلزنا انا لاق ذا ةيدمحالا
 همالك قى ىلاعت هللا لاق ىلا و طر و ةقحلا رومالاب وه لوك و

 نايتاب ققحت و مت دقف هةديداحا" ق ميركلا هيبن لاق ىذلا و ميذقلا

 0 م ماهلالا اذه نع ىل ملع دق و- دوعوملا حيسملا

 تقولا كلاذ ىف تنقيا و - ميكحلا نارقلا ىف موقرم اذه نا ةرم ريغ

 ةنيدملاو ةكم ىنعا ةتبلا ةثلثلا راصمالا رك ذ نارقلا ىف نا فشكلا دنع

 نيهاربلا ق تق ىلع ًاماع نيرشع وحن ةدم تضقنا و  نايداق و

 نا ىلع كا اضيا ةزيجحولا ةلاسرلا هده مقرت لدنع نالا تقئلمجدلا

 ةيا نال - ًاباوص نئكف ديمحلا نارقلا ىف

 دحسملا نم اليل هدبعب لكرسا ىذلا ناحبس

 هلوح انكار ىذلا لوصقالا دحعسملا ىلا مارحلا

 مات ريغ اصقان جارعملا ناك هنودب و ىنامزلا و ىنكملا جارعملا ىلع ةلمتشم
 مارحلا هتيب نم ملس و هيلع هللا ىلص دم انديسب لعرسا ىلاعت هللا نا امكن



 ( < -#فثك)

 ىف حيسملا لوزن ىلع لدي يذلا ثيدحلا أرقيف ىنفلاخي نم اما و

 حيسملا لوزن ق رسلا ام هنا بيجي نا هل قنكش ال نكالا#ل .ةرووش قشمدلا

 روكذملا ثيدحلا قيس اه ْق سسجتنب ال و قريشا ةراثملا ةيحان ىلع دوعوملا

 نا .؟. يك لت نكل و -صصقلا و ريطاسالا نتالتت امك هركذت لب هلجال

 هرنم ىللاعت هللا روما نال الك -ةمكحلا نع ةيلاخ ةصقب سيل ا ذه

 ند ةئرلا ' وق“ لد ذب الا اكل ناكل زايععات نتلقدلا"كقيبلا ىلا

 دجنع ناب قدنا ةشالطا الادةخاأك رئلا كهف لا مالسالا ةنطتط دهع

 000 0 اي ريس ريدقتلا: انهن ! نإمزلا نابتعاي دوعملا حيسملا
 نم دارملا و - ىفشك 00 مالسالا دهع هياهن ىلا ملس و هيلع

 و نايداق ى معقاو وه ىذلا دوهعملا حيسلا دجسم ىصقالا دجسملا

 نيل يدمج الإ عنيها ريل ار هبتك ىوطذلايلاعت هلوق راشا هيلا

 هيف لعجي كرابم رما لك و كرابم و كرابم

 ا[ 0 الق لعاثلا و لوعتملا ةغيص لغ درو ىنلا كرابم ظفل اما و
 لر ا7 ركلا نآرتلا ىارؤك دم قايذان نا"بيز الف نازقلا ق'ةلؤوح

 دجسملا ىلا مارحلا دجسملا نم اليل هدبعب ىرسا ىذلا نحبس ىلاعت هللا

 نا ءاملعلا نيب لوادتملا فورعملا هانعمف  هلوح انكراب ىذلا ىصقالا

 ىرصعلا جارعملا ىلا ةراشا هيف نكل - ىنكملا-جارعملا هنم دوصقملا
 تاكرب نا هنم ققحتي اذكه و ىفشكلا هرظن لامك هنم ققحتيل اضيا

 ةقيقحلا ق ملس و هيلع هللا ىلص دم انديس تاكرب ىه ىحيسملا دهع

 مالسلا هيلع ىبنلا حبش حيسملا ناك هتمه و مي ركلا ههجوت نم ترهظ

 ىذلا ايندلا ةياهن ىلا نك ىفشكلا هرظن غولب ىنعا جارعماا اما و
 هيلع هللا ىلص د انديس راس ىذلا جارعملا ىو حيمسمملا دمعي هنع ريعي

 ةئطنط دهتع ناك ملس و هيلع هللا ىلص دهم انديس دهع اماوإ

 نم نينمؤلتلا اجنا ىلاعت تلا نا بلاغلا ؛هرثا ”ناكف مالئلالا
 متاجل انيللا نر دييح قوي ؤملا اهنا امك رافكلا ةلوص
 دهع نكل و  حيجنلا نيمالا دايلاب هللا تيد ىحس ذهل و

 ضرالا ق رهظي نا هرثاف دوهعملا حيسملا دهع وه تاكربلا

 نزلا شيلا ءرم لكل لصح و ةحارلا و معنلا عاوتاب
 كيلم ادغز
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 ميظع رس ةرانملا نم قرشلا بناج ىلع حيسملا لاو قو د ثيدقلا

 ثلثلا'ةملالا و ثيلثتلا ناينب ىنعا افنا' هانيب امك وه و غيلب زهر و
 ىدوهتلا ”لسولؤقف لذ هلا ئذلا متويلا" شنب ناكر شم ةدلبا فا نيل

 لها ضعبل لاقف - ًاعدخ و لامع همام + أردنا تلا يقال

 ىن ادهف  مانملا ىف ىئسيع حيسملا تيأر ىنا - نييمالا ءالهجلا نه رصْنَنلا

 ىذلا اًيورلا وه اذه و  رخآ' هلا ًاضيا  هنأك 'ميلعتلا اذه ةعاشال

 ضرا لوا قشمد ضرا لصاحلا دعي نم ثيلثتلا ةديقع ناينب هيلع سشآ

 ددسملا اذه وه رصقأإلا ددعسملا كك مارحلا كحال ند ملس و

 همالك ىن هللا هامس نايداق نم قرشلا بناج ىف عقاو ىذلا“ لوصقالا

 دحعسلا ةناحور ناامك و ءاضاحور ظن كاك 3 حيسملا تاكرب سكع و

 تيبلا تالامك و -,مالسلا امهيلع ميهاربا و ,مدآ تالامك مارحلا

 ىذلا لوصقالا دجسملا اذكه - ليئارسا ىئنب ءايبنا ةيناحور سدقملا

 ب ةيناكوزرلا حيسملا تالامك سكع الإ, سيل نيمحلا كارقلا 3

 نامزلا ىلا“ دوغصلا“ خاتم و هيلع هتلا”نلص'ىبتلا حارفم#ىأ نا اذه نم تيبعن
 و هيلع هللا ىلص ذغ نا ضرغلا وألا نامزلا ىلا ”لوزتلا "قاد ىضاعلا
 ددحسملا ند عدب ىنلا جارعملا و 0 نيرختل اكو نيلوالا ريخ مملس

 كيلا كآ انهه ند مدقت هدعي نمو مرك الا ىبنلا انديَس ْق ةدودحوم

 ىذب ءعايبنا تالامك< 00 نا كا ةراشا ل هيف 5200 ايناكم ار سدقملا

 مدقت كلاذ دعبو مرق الأ ىبنلا أن ديس ىف ةدود>وم ماللسلا مهياع ليث اا

 كهف ب حيسملا دهع وه لا ديهمعلا 0 ىلا غلب ىفشكلا هرظن نا هي

 ىبنلا ن6 ََق ا وهف دوعوملا حيمسملا ىطعا م لك نا اعل ةراشا

 ريسلا لييس ىلع اعيش ا مدُقَد كااذ دعي نمو همامتب مرك الا

 ةراشا اذهف  اهيلع زاف و نيسوق باق ةبترم ىلا غلب ىتح ىوامسلا



 "ق)

 اهعورف تدم و ةميظع ةرجش تراص ىتح - ميظعلا كرشلا ةبح تبنا

 ريثك ىف لتاقلا مسلا اذه رشتنا و ايندلا دالب رثكا ىلا .اهناصغا و

 صول. لوإ ىشمد_ضزا نا ,اهيلع,.هللا .ناك اهيل, نكل.:و.- ضرالا عاجا: :نم

 ظفل حيسملا لوزن تقو عم ىنلاعت هللا ركذ ناسنالا ةيهولا اهيف تسسا

 الآ 11 و ةلطاللا ةديقعلا_مذه.قحع .ىلاعت هلا. ثيحي ب قشمدلا

 ىنعي  حيسملا ةرائم نا لاق و - هتريغ نع فلاخ ام بيحرإل رويغ م

 نم داري ال + قشمدلا“ نم ىلا بناجلا وه هرون روهظ ماقم نا

 اهيف ةعقاو و قشمدب ةلصتم ءزج نوكت ةرانملا كلت نا ةرابعلا هذه

 دوعوملا حيسملا رون نا دارملا ناك لب ثيدحلا ظافلا نم مهف امك

 برغلا تاملظ ار و - قشمد نم قرشلا فبناجلا ْق علطي سمشلاك

 ىتلا دوعوملا حيسملا ةرانم نا ىلا ةفيطل ةراشا ناك الا ذه نا و

 ضرغلا ةيهلالا تافصل لمكاو متا 0 مركالا ىبنلا ادع كأ ا

 دجسملا نم همودق نا ىنعا - ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا جارعم نا

 نم ايلاخ اريس ناك اذه لب  انامز و اناكم سدقملا تيبلا كف مارحلا

 ريخ ىبنلا نا عيدبلا جارعملا اذكه نم دارملاف - نامزلا و ناكملا

 ةطقذ تحت الا سيل ىلاعت هللا ىلا ريسلا نا:الع و  نيرخالاو نيلوالا

 لبق ةيدمحالا نيهاربلا ىف كمتك“ ان قا ةيفاجلا هذه ريرخت| نم

 نا تبثف  ميكحلا نارقلا ىف دوجحوم نايداقلا ككل نم ةنس نيرشع

 نم همودق و مرك الا ىبنلا جارعم نال .. قح و باوص اذه ىفشك

 نا نيبلا نم و  هدعب و نامزلا رورمل ىصقالا وه ىذلا دحسملا ىلا

 ىلا: ةكانإل ف مارحلا دجسملا نم ريسلا ودب امأو د لوألا هرطش

 كا ةراشا ةيوايندلا ةك ربلا هذهف هلوح كروب ىلا ىصقالا دحسملا

 مرح و  مرك الا ىبنلا دهع ىف تروممظ دق هتوطس و مالس الا ةنطنط نا

 نم و ةيآ نم رهظي امك  نيبملا مالسالا راثآ اوحمي و رافكلا دعتي نا



 )ع .بك

 عضو ..هئازاب و  قشمد نم .قرشلا فرطلا ىف نوكت اهدنع هلوزن ناك
 ىتالا نامزلل اقباس لاق اذكه و - ىبرغلا هبناج ى .ىقشمدلا ثيلثتلا

 حابضم .هنم و قرشملا ,نم علطت ضمشلا اكف دوعوملا حيسملا ءاج اذا هنا

 هرون..ليزي و ادماخ ريصي ىبرغلا بناجلا .ىف عقاو ىذلا .ثيلثتلا

 لابقالا و حتفلا ةراما.- قرشلا بناج نم ىثشلا .عولط و - ًائيشف ًائيش

 ةلذلا .ى رابدالا ةمالع  برغلا بناج ىف هبورغ و ىئشلا باهذ و
 نمع!و ىلاعت هللا راشا رمالا اذه ,ىلا و ةيماحلالا بتكلا ف. ركذ امك

 دوءوملا حيسملا لزنم وه ىذلا -نايداقلا قشمد .نم قرشلا بزاج

 ثيدحلا ىف:اوأر امل. نوفلاخملا و  برغلا, بناج هنم يتشمد لعج و
 قرشلا. .ىف :.ةعقاولا. ةرانملا كلت :دنع. نوكيس حيسملا لوزن نا. دوهعملا

 ىدهملا مساب وعدملا دوعوملا حيسملا دهع ىف نكل و - انمآ ناك هلخد

 نا مهل ققحت و.- للملا و ماوقالا عيمج قى .مالسالا تاكرب عاشت

 اهتاكرب >هإ: جلصلا .روشا شنت. ورد مكراملا بهذعلا وهن كالا

 ةرضخم,ضرزإلا:ريصت اهي و - ةكرابملا هتايإب ءامسلا قاي و ايندلا يف
 ىلا -قضزألا ةيحافا لك ىف ةحارلا و نيكشتلا ودرابثالا يكرر 0

 ىف دوعوملا حيسملا دهع ىمسي اذل .و ,طق كلاذ لبق ىرث مل دح

 عاوناب هنا نورظنت . متنا اظل فيك و - تاكربلا دهع مساب تيداحالا

 نم ايملا,و تاكربلا ترشنت دقو ةيداملا تاعارتخالا فولواو تاداجيالا

 رامثا لصوت ريسلا عيرسلا راطقلا ةطسوب نال . ضرالا ىن ةفلتخملا

 ىف عمجت :و  ةديدعلا .تاعاسلا ىف برغلا ىلا هنم و قرشلا ىلا برغلا

 لصوت رخإالا ديربلا مزاول و ,فارغلتلا ةطسوب اذكه و ب دحاو ناكم
 -فيطل نآ ىن.دالبلا دعبا نم .لب دلب ىلا دلب, نم ةديدجلا رابخالا

 ب رفسلا- و تالاقتنإلا .ىةحراح تناك رفسلا”قئاوعالاَو مث نماو

 ىبنلا دهع اماو  ةعونتملا تاكربلا دهع._هيف ن>ن ىذلا نامزلا اذه لصاحلا

 دوصقملا.:ناك -و  تايلبلا و ةتافالا عفد و تاديئاتلا دهع ناك مركالا
 ىلاعت هللا نا ثيح نم .ناودعلا و رشلا عافدنا ديعسلا دهعلا_كااذ ق

 مزهنا و ءادع الا.عفدنا نم-نيتملا ىوقلا .هديب ةيمالسالا ' ةلملا: ىجنا



 رتل

 قشمد .ةرانم ئه ةزانملا نم دارملا نا. مهسفنا مهتعدخف- قشمدا نم

 دوجو سيل قشمد:ةدلب ىف نال  ةهيومت و ةعدخ الا اذه نا" و“ اهسفنن

 نالفلا ماقلا نا ليق ل و  ةربخ ىذ ىلع ىفخي ال اك  اقلطم :ةزانملا

 ءزج نالفلا ماقملا نا هنم مهفي لهف  نالفلا دلبلا نم قرشلا بذاجن.'

 قلعتملا ثيدحلا ىف .ناك نا ضرفلاب و 25 مث الك ؟ دلبلا كلاذب لصتم

 لامتحالا نوكي ال ىتخ ًاعطق قشمدي ةلصتم ةرانملا نا ىلع كاد ظفل

 ىتلا - رخالا نئارق دنع“ هلوبق نكما ام كلاذ عمف - رخآا"هيجوتل هيف

 ةحارص مهفي قلعتملا ثيدحلا نم ناك امل نكل ًاعطق هفالتت ىلع َلدَت

 آل ةلكقف "قلد" نم ”قرشلا ةستاجت ف ةزانملا"ناوك“ تيدحلا عاضتقا“نا

 نا "بابلالا ىلوال بني الف -ةقيقحلا ىف هب هلصتم و' هنم :ءزج اهنا

 هللا عدوا ام اوحرطي و  ىدابلا رظنلاب قلعتملا ثيدحلا قف اورظني

 املق  ءاضعلاب تاحبانلا بالكنا مزهتي امك - نيدرمتملا و نيكرشملا

 ىلاعت هللآ لاق اذل - ةعونتملا تاكربلا دهع دوعوملا حيسملا ك6 لك

 رظنت ةهع ىآ ىلا دّوعوملا حيسملا لزنم لوح رنعي  ةلوح انك راب ةيف

 عيمجب ةرمعم ضرالا ىرت اذه نم و  نمايملا و تاكربلا نوكت

 ندستنا مزاول نم اهريغ و  راهنالا و تانجلا رثكت و - اهئاحنا

 اهلك ليف لاخلا مأي ذآ للإ) ةسسلا“ رك ١ دحوم ةطحرسلا و

 نزلا (ةريط كراغلا دمعلا ,اذه .ى ناامك و - ةيضر الا "ثم ربلا

 ردص دهع ىف كلاذك - لويصحت ال و دعت ال نيضرالا و تاومّسلا

 اهمط التو ةيولعلا تاديئاتلا رحب نايرج ناك هيلع هللا تاولص مالسالا

 تاف الا عفدتو تاديئاتلا نامز -نانامز نامزلا نا نايبلا لصاختف

 قدلا لش ةلوفي ةمسأ ةهغاراشأ هيلا و -تانيطلا و تاكرتلا ناسر 3

 انكر اب ىذلا ىصق الا دجسملا ىلا مارحلا دجسملا نم اليل ةديعب فرس

 هيف نامز . ىلع لدي ىلاعت هلوق  ى مارحلا دجسم ظفل نا ملع اف  هلوح

 هماكحا و هدودح ةزغ ترهظ و. هللا نم ديئاتب هللا تامرح ةزع ترهظ

 هللا ىلص ائيبن نامز وهن و -هتلم بعر و هنيد ةكوش طلست و هضئارفو

 ى مالسلا هيلع ميهاربا هانب ىذلا(تينلا مارحلا دجسملا و ملس و هيلع



 ماد

 نودب اورصي و  راهتشالا ىف اهانيب ىلا -مكحلا و رارسالا نم هت

 ىه اهدنع حيسملا لوزن ناك ىتلا ةرانملا نا ىلع عطاقلا ناهربلا مشب

 دجسملا ةرانملا نم معلص مركالا ىبنلا انديس دارا لب - قشمد ْى' ةعقار

 دجسم ةرائم ىنعا"- قشمد نم قرشلا فرطلا ىف اعقاو ناك ىذلا _ىصقال

 دجسلا اذه و - ًائيش هترامع تديز و د افنا' هيف .عسو ىدذلا دوعوملا حيسمل
 و دجسملا اذه .ىنب و  قشمد نم قرشلا بناج ى: عقاو ةقيقحلا .ل

 ةرانملا ىه ةرانملا هذه و ةيقشمدلا دسافملا حلصي نال: هيف نس

 ةراثملا هذه ريمعت.جرخ و ةيوبنلا ثيداخالا ىف هترورض تسسح

 -فولا ةرشع عءاه.

 اما و  ةفآ لك نم ىلاعت هللا هسرح تقولآ اذه ىلا دوجتوُم وه, و  ةكم
 انك راب خهدلا لوصقالا دجسملا“.ىنعا“ لوقلا اذه دعب ةمس اَرَغ ةلوق

 امك ةهج لك نم ضرالا ق تاكرب رهظي هيف نامز ىلع لديف هلوح
 دجسملا و  دوهعملا ىدهملا دوعوملا حيسملا نامز وه و افنا هانركذ
 ىمس نايداقلا ىف دوعوملا حيسملا هانب ىذلا دجسملا وه ىصق الا

 نمز نم فرط لوصقا ىف عق وامل و ةوبنلا نامز نم هذعبل _صقأ ”
 هللا: نم رارسا: هيف عدوا هناف  ماقملا اذه ىف ربدتف  مالسالا ءادتبا

 ًاماسقا مالسلا هيلع مركالا ىبنلا جارعمل نا مالكلا لصاح - مالعلا
 لاو ىناكم ال ريس اهثلاث - ىنامز ريس اهيناث' ىلاس ريساداهذحا 2 ةثلث
 تاحوتف ىلا و نيرفاكلا ىلع ةبلغلا .ىلا ةراشا ىناكملا ريسلا ىفف. ىنامز

 تيبلا ىلا ةمركملا ةكس نم عسوي مالسالا كلم نا ىنعي  مالس الا
 اهريثات و ةيماهلالا تاميلعتلا ىلا ةراششا ىنامزلا ريسلا ىن و  سدقحلا
 انديس دهع تاريثاث نم ةيبرتلا لصحت دوعسملا حيسملا دهع نا ىنعي
 امل مهتم نيرخآ و ديجملا همالك ى ىلاعت هللا لاق امك -مركالا ىبنلا

 ةجرد ىلعا ىلا: ةرانثا ىنامز اللا, و ىناكملا اللا ريسلا ى و - مهبوق>-اي
 ناكمالا ةرئاد همث متخي ىذلا هللا برق ىلا و  سدقلا ةريظح دنع
 دقي مهفاف



 (0 اين

 بسحاف ةرانملا هذه ريمعتل ةناعالاب نومدقتي نيذلا ءابحالا نمف

 قافنالا كلاذ نا ًاعطق لوقا انا و  ةميظع .ةمدخ نومدخيس مهنا

 مهل ٍفعاضي اضرق هللا نوضرقي مه لب  نارسخلا ابجوم نوكي ال

 ؟ هللا دنع. ةمدخلا هذه ةمظع !اذ.ام مهفت مهبولق تيل - ًافاعضا

 مالّسالا :دسج قى خفني نا ةرانملا هذه عانبب :انرما ىذلا هللا دارا

 تايحلا حاور كرحتملا ريغلا تيملاك .ديعبلا دهغلا رو رمل راص-ىذلا

 نوكي ال' حتفلا اذه نكل و - نيبملا حتفلل ”ارامضم. نوكي اذه و

 تاديئاتلا و :ةيوامسلا تالالاب- لب. سانلا :اهعنصي ..ىتلا .:ةحلسالاب

 لمغتشي ىذلا ىناشنالا داهجلا و  ًادبا ةكئالملا اهنولمعتسي ىتلا  ةيولعلا

 لتسي نم كلاذ دعب نمف  نالا نم ىلاعت هللا رماب مرحف  فيسلا هيف

 لوسرلا !ىصعف دهاجملا وا ىزاغلا هسفن ائىمست هب و نيرفاكلا ىلع فيسلا

 لوزت نيح هنا - ةنس ةئام رشع ثلث عءاهز تقولا اذه لبق .لاق ىذلا

 سيل ىروهظ و ىتثعب دعب الا  فويسلاب داهجلا ددسي دوعوملا حبسملا
 2 - سانلا .نيب اميف حلصلا و نمالا ملع عفترا لب - فيسلاب داهجلا

 ىضتقت الف -ئتش لبس لب دحاو ليبس ىلاغت هللا ةوعدل سيل.و
 اذه لثم و هيلع سانلا ضربعي ىذلا ليبس راتخي نا. هللا ةمكح

 هيلع هللا ىلص دمحم انديسل طعت ملاهناك لبق نم تبذك ىتل تايالا لثمك

 ماقملا نع فلختي نا هشيج رمأي ذوعوملا حيسملا نا مث نم و - ملس و
 نع مك ايا انتعامج نم سيل وهف ةئيسلاب ةئيسلا لباقي نم و عونمملا
 ًارم ءاوذ ادخا ىطعي نم و. ءاريزش دحاب .لياقت آل و رارشالا رورش

 ىزجا هنا :هقح ق لوقن ال - ةقيقحلا: ىف هيلا نسحي وهف حصي نال

 نوكت نأ دب الف هيلا ىلع ةئيس و ةنسح لك رادم - ةئيسلاب ةئيسلا
 -نيموصعملا ةكئالملاك اوريصت ىك ةافصم ةرهطم ماين



 قدر

 ضعب ريمعت نكل و - ةراثملا زيمغتل نتك نا و راهتشالا اذه

 رمالا اذه ردق مث نم و ايا متتخم ريغ نالا ىلا دجسملا صصح

 ريمعت قى وه فرصيف  ةرانلا فراصم نع ىمنع و ىقب ام نا

 اوحيسف  روفلاب رمالا اذه متن نا ىغتبن  رخالا دجسملا صصح

 مهاردلا هذه نا اوملعا و كبر ةاضرم ءاغتبا اومفنا و  مكرودص

 متخا هب و  ديزم نم اذه ىلع لوقا ال  ةريثكلا نمايملاب مكيلا عجرتس

 - ليكولا هللا ىلا مضوفا و ةلاسرلا هذه

 نا وه و  مهارما ىلا نالخلا و ءابحالا هجوتاف ةمناخلا ىتاما و

 كات ىف نا وه و  ًاضيا رحتا' دصقم انل ةميظعلا ةرانملا هذه ءانتبا ف

 عضو و روط ىلع وا  ةرود» ةضوا ىنبت - بسنا ام فيك وا ةرانملا

 صصخت و - ةلوهسلاب لجر ةئام سولج اهيف نكمي ثيحب - رخا
 ةنس ىف ةينيدلا ةلفحلا دّقعنت نا ديرن انال اهتاباطخ و ةيبهذملا ظعاومل

 مهريغ و خيسلا و ىراصنتلا و دونحلا اهيف وءدي و  نايداقب نيترم وأ ةرم

 نساحم تارضاحملا كلت ىف وعدم لك نيبي و - نيملسملا انناوخا نم

 هنا الا -_ءاشب فيك نيهاربلاب هبهذم .ديئاتل ىنأب نا ازاجخ نأكل 2: 3 0

 مث نم« و  رخالا بهاذملا ىلع نعاط ريغ ًابذهم لوقي اميف نوكي

 رامعملا عانصلا نه لك دنع نالعالا اذه نوءدقت نالخلا ناب بتكي

 قف و ةرانملا كلت جذومتا لكشتي نا ىلع ردتقي مهنم دحاو نا ولف

  روفلاب كلاذب انعلطيلف هددص ىف نحن ام

 ىاايداقلا دمحا مالغ اًررملا هرر>
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 هناف -ىئحضالا موي اذه موي ق  اورحف ترا 21

 ريثكب ىبحضي مويلا اذه ىف نا نوملعت و - ىهنلا ىلوال ًارارسا عدوا

 نم ليطانخ و لامجلا نم لابآ رحنت و - تاوامجعلا نم
 بر تكاضرم  مانتبا“ معلا "نم  عيطإفا ”حيالتا و ١ انك

  مالسالا نامز ءعءادتبا نم لعفي كلاذك و  تانئاكلا

 -ءارغلا انتعيرش ى ىحاضالا نا ىظ و  مايالا هذه ىلا

 لبق نم اولخ نيذلا اياحض تقافو  ءاصحالا دح نم تجرخ دق

 هجو هي ىطغ دح ىلا حئابذلا ةريثك تغلب و  ءايبنالا مما نم

 اهءارجا ”ةدلترا ف“ اهعاتمال ”تعمجن زل“ نرخ! _ةحامولا0# اا

 ةيدوالا و ردغلأ تضاف و - راحبلا ”تلاس و ”-راهنالا اهنم "ثرجنل

 لان ىلا ترف“ امه”اننلخ ىف للعلا ذه كح اذكق و ل
 لجنالف -”هناعملاو ريسلا قف" قربلا ىكاحم هّئيطمك بسح و د ةناحبس

 : انايقل :و.ًايزق سرت انتل درو اع 2 ًانايزق + اياخسشلا ىف 0 كل

 'كلسن مظعا نم اهنا و  ًانايا و ًادبعت و ًاصالخا برق نم لك'
 ةدابعلا و ةعاطلا كلسنلا و ةكيسنلاب تيمس كلاذل و ت"ةعيرشلا

 -ةخييبذلا خبذ ىعمب ”كسنلا ظفل عاج كلاذك و - ةييترعلا" ناسللأ
 حبذ ئذلا وه ةقيقحلا' ىف دباعلا نأ ىلع ًاعطق لدي كارتشالا اذهق



 - ئوهلا بذ و ةقيلخلا بر ىضرل هأبصا نه لك و -هاوق و هسفن
 0 00ااا ا ااا و تاغو .باذ و _ خا 5 .تفابع ىلتحأ

 -عاجوهلا هذه دئاديش «هيئارذي ءتيفتس ذو - ءانفلا غلا هيلع

 ظقيتب ماقملا ربدت راض كرا تدوين خل يده ىف رك نه

 نأ ىف - ءارم ال و عاج عل فيحان جنيليعلا حتف و بلقلا
 00 أ _ انا يك جل لأ نا ىلا  ءامعان اذه
 000000 ءعالألا ىذ هللا ىلا عاطقنالا دع" اهارض و 0 تف راكألا

 توم نم سفنلا وجنتل - ةرارأأ عاونا لمحم عم تةرامالال و

 ل مآنلا ذايناألا ةقرتخ و  مالثألا ىبعم وه“ اذه و 2- ةرارغلا

 هسْقل ةقأن رحب دل و“ نيلاعلا بر هلل ههجو ملسا نه لسا و

 000001 لصاف  نيحح ى نيحلا سن ام و - نيبجل "اهلك و

 تف و 3 مالا اذهل ةركذت يه -مالسالا قى اياحضلا و كّننلا

 كانون لع لصحت ةقيقحل ضصاهرا و -ماقملا اذه لصحم ىلع

 0 ا ل ناك ةنمؤم و نمؤم ا 1 بجوفذ - غاتلا

 اهلخدي و  دوصقملا نيع اهلعجب_ و ةقيقحلا هذه مهفي نأ 0

 ءادا لبق نكسي © ةانهلالو - دوجولا ةرذ لك ىق ىرست ىح هسفنا ق

 و ءالهجلاك رشق و جذومنب عنقي ا برلال ةّيحضلا هذه

 هتاقث حور و  هتاصح عيمجب ىضقي و - هتاحضا ةقيقح ىدؤي لب  نايمعلا

 رالللا ل ياخ و نيكلاسلا كرلس ىهتنم وه اذه -نابرقلا حور
 و نيقيدصلا لحارم رئاس 0 ءايقتالا نادم عيمج مد هيلع و

 تا اذه ىلا الا 51 و عايلوألا نيس ىهتني هيلا و  ءايفصألا

 ةرجش م ذئنيحف  ءانفلا ةبترع تزف و ب ءاهتنالا ىلا كدهج

 ةضور_عاعلا ىلا, كحور قلع لصت و - عامنلا_ متا .ىلا بككولس
 يلا اهّتنع ,تلصوا اذا - ءاقنعلا ةقانلاك  .عايربكلا و. سدقلا



8 

 نم .تايلجن و" تاخحفن 5 ””تابذج قللا# دعت+و' - ءارضختلا“ :ةرجشلا

 كلاذ دعب-ر -ةيرشبلا قورع اياقب ضعب ' عطقيل ةيدحالا ةرضخلا

 - ةينافلا- ةّيقرملا ةضارلا ةنئماعملا" سفنلل ”ءاذذا و ”ءاتقتا ف“ غاَبحا

 ىساكت كلاذ دعبا١ و 2 ةيئاثلا تايحلا دعب' ضيفلا لوبقل دبعلا *دعتسيل
 تافص ' غصب غصي و - ةرضحلا نم ةفالخلا ةلخ لماكلا ناسنالا

 كلاذ دعب و - ةفالخلا ماقمل اقيقحت -'ةيلظلا هجَو ىلع - ةيفولالا

 تاملظلا نم مهجرخي و - ةيناحورلا ىلا موبذجيل قلخلا ىلا لن
 قضم 3م ةلكل انزاو لعج ف قروش تاكا ثلا قلل لا

 برقلا سومّش"ق - ةيارذلا و ملعلا لها و نيقيدصلا و كيربنلا نم هلبق نم

 - نيقباسلا““ةتفراع# -و -”نيلوالا ملغ هل“ طع و-  ةيالولا و

 دك مث - ةثارولا ماَقمل ايقحت '  ةلللا ءامكح و زاصبالا توا 'نم

 قلخلا ٌريثتل - ةّزعلا تر -هبؤ عاش ةده ىلا  ْضرالا' ق“”ذبغلا“ انه

 ىلا ةحوز معفري وأ هبر هوعدي و ةمسا متي ذئنيحف ةيادهلا رونب

 -:ةفرعملا و ملعلا لها دنع عفرلا ىنعم وه اله و - ةيسفنلا هتطقن

 ىذلا“ توبحملا ىدِتا "نم © - لاضولا أك " ىقسي “نم عوفرملا و
 ةيدبالا ةيدوبعلا“ عم 2 ةيبوبرلا ءادر .تحن 'لخدي و  لازجلا ةجل وه

  ةيناسنالا ٠ ةءاشنلا ىقف- قحلا -بتلاط“ هغلبي ماقم“ رخآ' اذه و

 دجوي ”ىذلا رسلا نع الخو -اياربلا ةفاك ان ماقملا اذه نع ولفتت الف

 ت ايارملاك ”-ةقيقحلا“ تكللت ”ةيؤرل- --اناككحضلا ”اولعجا “و _ ناكشلا ف

 -ًانانلا و مهبر اون نيذلاك اونوكت الو - اياضولا هذه' نع اولقذت الو

 لاقف -- مويقلا -انبر مالك ى ةموتكملا رسلا اذه نا ريشا دقو

 قامت: و ىابختو كت: "قدنرس نا ندب د نييداشلا 8520

 - تامملاو ايحملا٠- ظفلب كاسنلا- رشق ”ئيك- رظناف ”- نيااعلا "تر هلل

 نم و - ةاصحلا -يذاي  هزف اوركفف - ةاحضالا ةقيقح ىلآ هب َراَشأ و



 - هتين صولخ و - هتيوط قدص و - هتيحض ةقيقح ملع عم ىحض

 ميضع رجا هل و د هتدفحو هعانبأ و - هلجهم و هسفتد ىحض كمف

 - فطصملا انتديس راشا هيلا و - ميركلا هبر . دنع ميهأ ربا رجاك

 لاق 2 | دمع نييينلا متاخ 10 نيقتملا ماما و - اىتجملا انل وسر و

 لصوت . اياطملا ىه اياحبضلا نا  نيقداصلا قدصا هللا دعب وه .و

 نم اذغلد ام اذه  اياليلا عفدت و - اياطخلا وحك و - اياربلا بر نا

 هيف اموا هنا و  ةينسلا تاكربا١ و. هللا ةاولص: هيلع . ةبربلا ني

 رثك ا نا فسالا لك فسالاف  ةيهبلا رردلاك تاملكب ةيحضلا كح ىلا

 - ةيصولا هذه نوعبتي .:الو .- ةيفخلا تاكنلا هذه. نوملعي ال نسانلا

 قل و لسغلا لود نم دب ديعلا ىنعم مهدذع نسيل و

 جورخلا 3 ب ديدعلا و مدخلا و لهالا عم مضقلا و مضخلا و

 ىهتنم/_ ةمعطالا ٠ نم بئاطالا ىرت و . ديدانصلاك دييعتلل ةنيزلاب

 ةءارال  ممبرا ةياغ ةسيلالا ,نم سئافنلا و - مويلا اذه ىف مهبرط

 منغلا حبذي ضرغ ىال و -  ةاحضالا اه. نورديالو ب موقلا

 لك الل الا سيل - -.ئشعلا ىلا ةركبلا ا, نم مهديع مهدنع و - تارقبمللا و

 رق نضرفلا“ و - ىهبلا سابللا و, - ىنهلا .شيعلا و برشلا

  تامعانلا ءاستكا الا اذه مهموي ََق ملمع ىرت ٠١ و.  ىئرطلا محلا

  ررطلا ةيوست و: - تاسوباملا 9 خيمضت و هلاكتيك الا ىفإ .-طغملا

 او

 اه

 ام

 ىف ةجاجدلا ةرقنك , تارقن مث,  تاجربتملا عاسنلاك بئاوذلا و

 مث - تاّتشلا و سواسولا موجه و روضحلا مدع عم - ةولصلا

 معلا ناولاب نوطيلا عالم و .تاموعطملا و. ةيذغالا عاونا ىلا ليامتلا

  تالهجلا و بعالملا و ىهالملا ىل ليملا و  تاوامجعلا و معنلاك

 + سارفالاب ىلع بوكرلا و.  تاوهشلا عتارم .ىف. سوفنلا حرس و

 نم عاونا عم - سانلا باقر و لاغبلا و لامجلا و  سانعلا و لجعلا و



 - يالقلا نم .ايادهلا و  تاليبعزخلا ىت. هلك, مويلا .ءانفا و , .تانييزتلا

 ىلإ قوشتلا.و...ب ايانثلا و. .ذجاونلا عاديباب ةقهقلا و تأخضلا و ب حجامجبلا و
 ىلع هلل اناف - نهقاطن اذه دعبو  نهقانع و نهسوب و  اياغبلا صقر

 بونذلا ترثك و - بولقلا تتام مايالا بالقنا و . مالسالا بئاصم

 يعاخوهلا تاملظا!و _ عالدللا ةليللا هذه: دنعف -”ىسواركلا تدقشا و

 ديغلا و د يللا يي و تكوونلا“كلاذ انافاد*عامتسلا 8 هللا محر رضتقا

 را يعود“ "نيا سس

 000 ىديا نم دعبا ىماقع# نا و اا ةماع نع الضف هللا

 انو لعيؤلا 0 11 10 2 دلتا نا هتودخلا قاعي ودول

 ةقزلا و ةئأم اللإ ناو ملاعلا ىهتيغي مالبظلا نا رأب مظالا انهه تلكم

 اهرسصاب نوكت اللا هلأ و .نيضرالا "ىف امودعم انط توكنأ ةقاذشلا ٠
 امك تنضرالا هب زوغي رون عامالل كرز هللا نر مث 2و | ف روحجلاب ةعاتم

 ٌءاحت اشيا راعلا ةيمللا ىوس ةييخبو قم لوني داكيذل / رونلا_و - الوإ اهرون

 مالسسألا ع 6 لثاسو نوكت فبدلا ةنايشإا ىو عفي ص لوزن نا م 33-0 ا دعا < 44 هز در 0

 هنا ةريغ و.امامتا نيزجاع نلونوكي . نولسفما.ام دا أو ةلماع رميه ةبك ابي

 ةوقلاب..ملاعلا ىف رشتنا دق مالسالا ناب لئاقلا ضارتعا لاطبال كرحتت
 امو اه دمغ فا عحرت هدمع ق قويسلا نا جوسملل دكه ردق مل و د اع

 اذه. هفلاخي ان 3-0 مد اذبا“ ف 10 ٌسعتتمي لآ دحإ ول نوكي

 يحوم ام دخع واموت موق اهمقل نع ةيزخملا ى ريكلا ةميزهلا قاليف

 آهبف نو ةدَني ىتلا ةكراعمل .ىق ارا نوم رعد اوناكؤ 2 0

 نم ملأ ةدارا نال اضْيا قالا عفي كلذ 5 لثميو هماكحال نيِئو :تكم ريغ وا

 نوورن و ةيداملا لئاسولاب نعم كلا وع هللا نم حيسملا لاقؤن

 ةزخعملا 0 نإ قعبي هنلأ نذل ةاممتم لا ند لا ول هعاملاب مالشنالا ةةردح

 لئاسولا و ياا ةوقلا ىلع داططتالا نود نم مالسالا 1 ب ت الأبأي

 فيدعلا ل ع 39 نيئلا ؟ددحتلا اذه ملع ند 1- اذه 2-0 5 ريا |

 نَمك وف رصتنملا ىزاغلا نوكي نإ كيري و «“ عضوت بورحلا ” ناي 05

 ”:سانرلإلا مخ عارو اهراهظا هللأ دارا ى لا 3 زجعملا هذه رمخسي ل نا 0

 (رانلا بيدزالا نم بورعتلا) ّْ



 و هعتم لسج:الا خور“ هعم رشق"الا بل ىلا و - سامعلا وب بيرلاب"مكسفنا

 ةونلظت :لا و 0 نل و قثم اوبلطا و -”نتايشلا' ناخد اهبجح ال سمس

 خاسوالا نم" "ٌشسَدقلا َنّيَعَن ”ت رهظ و -رؤنلا عام *تلسغ * ىلا“ شسازغلا

 اولضوت 9 قاوطتشت د ىودمحاف دمحأ ىبر لامس و - شاندالا*و

 - اهف لمح عون ند رداغ امو م نمو همم لا مكرما

 كلش ىذلل ليوف - نمحرلا بضغأ و - نام دقف نايبلا رم تح ندو

 نقر ىلا و  نائجلا نجلا نم فئاطت ثول->و كف-و دهعلا خسف و

 ا داك ضن كم قر ىف قيل  ةيلاغلا هعتقرلا ةرضحلا

 اجاتحم ناك ناهزلا ناف ريخلا ةضافا و ريضلا عفد عا - ةيلامجلاو

 ءاسنلا تاقَبط مجري و  لاحلا ناسلب لأش ام نامزلا ارطعي نا ةيهلالا

 ةدابا و رضلا عفدل ميرم نبا اسيع حيسملا . رهظم ىباعجف  لاجرلا و
 ريخلا ةضافال مركا دمحا ىدهملا ىنلا رهظم ىناعج و  ةياوغلا داوم

 ةلقفغلا نرد نم سانلا ريهطت و  ةيادهلا َو ةياردلا داهع ةداعا و

 غبص و لالجلا غبصب نيتغصملا نيتدوزهملا نيتلحلا ىف تّنجف  ةيانجلا و

  لاعفلا .بزلا نم ءايحالا و ءانفالا ةفص تيطعا و٠ .لامجلا

 -”*'لالجلا ىذ هللا نم ىوسعلا ىزوربأ رثا وهف تيطعا ىذلا لالجلا اماف

 لعتشملا - لالضلا لها لئاقع ُُق دوجوملا جاوملا كلرشلا الش 4 كيال

 ملاع .هللا . نيع.ى رش .لك نم ربكا وه ىذلا ._ لاعتشالا لامكب

 امأو -لاعتفالاو هلأ ىلع عارقالا ةدومع هل مدهال وو - لاوحالا

 هب -ناوعالاو دونجلاب هل كتاعيلا نم للاللدف نايبلا ندد 3 هيشدقلا ةوقلاو
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 فطللا.:ىذ. هللا :نم .ىدمحالا ىّزوربل رثا وهف تيطعا. ىذلا لاهجلا

 نيبزاقمادو .>ريبلالا نم ند دق: ديهيرتلا,رجدابم:ةزوير ديعالب - كي
 نا ترمأ و  لاحتنالاب و نيدبلا رمأ هد ميقا و نيالا لوقا

 قحلا ررد. نوسودي نيذلا ب لالضالا-و داحلالا و داسفالا .ريزانخ ”*لتقا

30 

 عروتلا و ناميالا: عورز. نوب ري. و, سانلاثرح نوكلهي. و - لاعنلا

 معز وه نك -لابنلاو فويسلاب ال ةيوامس ةيرحخ اذه ىتقو لامع كالو

 نم ازيثك اولضاو اولض مهناف - لاقملا قدص و قحلا نم نيمورحملا

 اليو برحلا عضا:نا .ىل قبس و .ىلع: ؛تمرح برحلا ناو - لاهجلا
 -*لالدتسالا و::تابآلا و .ناسالا داهج..الا داهج., الف  لاتقلا ىلا, هجؤتإ

 نحل و - لال نم مهيرج و نينمؤملا تثودب عدلا . نإ ترمأ كلاذك و

 هجو نع .نيقيلا و ةيادهلا و دشرلا و ملعلا لامي لب. -لاجدلا وب نيجيلاب ال

 - لاقثالا تحت نيلقثملا ريشبت و - لابجلا نم.تسثانناعالا لعح ء لايك

 مالكا جي ىبطعاو رداقلا ةدعسمه- و - حييسملا مكءاج لق 3 ىرشبف

 هللا .ىلا و - حييل لالضالل ىه ةقرف نم محمصعي 5 ف - حصفلا

 مكءاج دق 5) ئىبوطاو -حيزي و ليزي ةهبش لك و - حصي و وعدي
 دريل ,ىعسل هنأ و - دوضنملا حاتملا و ريثكلا لاملا هوم و - دوهعملا ىدهملا

 - اىرتفي ثيدح ناكام  دؤوملا لابقالا جرختسي و  دوقفلا ىنغلا ميل

 انا ىلا _ىدمحملا حيسملا انا ىلا سانلا اهيا  ئربك تايآ عم هللا نم رون لب

 تيطعا ىلا و .ىدهم مود ن ومحل موي ىلا ىعم ىبر نأ و - يدعم ن دمحا

 قاذيا  ىناحور لباو و - ىنامي بدوك اناو الالز ا دمع الاكا امارض
5-6 

 نيرجا موق و - ال الج اموق ىرا عسر عاود قاعد 1و. برذم ناكس

 ةبرش ىرخالا 8 قا بمن و ملظلا تاذاع اهب ديبأ هب رح ىديب و -الامج

 ةجحلا مامتا لتقلا نم دارملا و ىراخبلا" ى ءاجامك ثيدحلا ظفل ظفللا *
 هنأ ةةقيقح قتعلا ال ةيوامشلا تايالا و ةعطاقلا ئالذلاب, لظابلا"كاطبا؛و
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 ىلالج. اما *- ءاينغالا شافناو  ءانفالل ساف._ بوالقلا ةايح اهب :ديعا

 ىدينك ىتمحر تزاف اعف ىلامج اما و  ىلاضيتسا ميرم نباك دصق اعف
 ىلا و -نوبجعت متئافا ©ىلاغتمللا بيلا نع ]ولفغ امّوَق .ىدهال. دمحا

 بولا .ىلا جاتحا نامز ىلا“ نورت الا  نوتفتلت ال هتروزرتض“و نامزلا

 تّروهظ دق و -لاهجلا: ةفص ”نيرخاللو' هل”لج“ ةفص مودل ىقريل د لاعفلا

 2 نورظنتال 51 امق-- تاموضخلا تعطقنا و -تامالعلا تنيبت و -تابالا

 ضملا كاع“و -كقرعلا 33 *ناصمر“ ى " زتتقلا تو :سخشلا“تفتسكنا'"و

 ىآ# ىل ”قلزن"و ”22نو ركفت ولف“: ط ْنضعبلا لئق و هللا رم عاتني -تسانلا

 الف ًءاقفعلا و"ءائاَو ءاتسلا "5 ضرالا“ىل تدهشأو ”- نولانت الف“ ةزيئك

 كيلا بالا كحال لفلان .؟لقلا + رهاطخاو - نوفا

 امظع ًاناش“ ال نآ و - نووكلت متنا مث - كافشاكملا و انو رلا و ”:تتاكانهشلا

 الآ اهسمخ ةثاملا هذه نم ىضَمو - نينسلاوذ علطو - نورّبدتي موقل

 ءاسلا نمأ لرن و. "1 نوملعت) ملكنا ددجملا نيافأ - نينس نم َلِيلق

 نم نلءم ىلع قرفلا مصتخا و  نوذملا ةيكلاو جحا عنم“و  نوعاطلا

 بيس - مالسالا رحّضاو  بيلّصلا العو -نولتاقي مه و بهذ

 سوفنلا ىلا تبح و  نوقسافلا و قسفلا ريك و  بيرغلا هناك - بيغيو

 000 ا لل دنوتقلا» ىاتاو تومزلا و نمقلا و درمكلا
 - نونمؤلا هذعب كيدح ىابق - نويبنلا لأق ام: مت و اًنبِر َتقَو لج و
 اوركف و هللا اوقتا مث - ىدارف ىدارف و تافارز هلل اوموق سانلا اهيا

 ىلع هللا محر تقو تقولا اذه سلا  ىداع امو لخب اه ىذلاك

 رشلا ليس سيلا  داهعلاب دابك الا شطع كرادت و رشلا عفد تقو و  دابعلا

 سيلبا ركش و ةلك كلملا دسف و هءاجرا لوط لهجلا ليذ و ةءاهتنا غلب دق

 مصع و هعاضا امو مديد هلو مكركذت ىذلا هللا اوركش اف  ه ءالهج

 ثعب ,وب .تهعاضبا لمكا و رطملا لرنا و -هعاعل. و: كعرز و كدرح



 نامز ...:ق مجلخدا و -ريخلا .ةضافال هيدهم و -ريضلا عفدل هحيسم

 انرهش ىهاضي اذه اننامز نا. ناؤوخالا اهيا ريغلا نامز دعب ماما

 رهشالا رخخآ رهشلا اذه ناو ةنمزالا رخآ هناف  ماتلا بسانئلاب اذه

 اياحض اذه ىف  ماتتخالا نم بيرق اههالك و  مالسالا روهش .نم

 قبس دق و بايارلا سكعو لصالا قرف قرفلا و  اياحض كلاذ ىو

 ىلوا اي حورلا ةيحض لصالا و د اياربلا ريخ نمز ى اهجذومت

 ةذه ١ ريم اومهفاف تزاثالا ىبلالظالاك.ءانادجتلا. نايت ناو ا

 مهنم نورخآلا مكنا و  ةباحصلا دعب اهلها و اهب قحا متنا و  ةقيقحلا

 ىلع تمئخ ةنمزالا ةلساس ناو - ةمحرلا و هللا نم لضفب مهب متقحلا

 رهش ىلع مالسالا روهش تمتخ امك ةيدحالا ةرضح نم اننامز

 ىلع ىناو -ةيورلا و ىارلا لهال ةيفحم ةراشا اذه ىو  ةيحضلا

 متخلا ماقم ىلع امرفطصملا ىديس ناك امك -ةيالولا نم متخلا ماقم

 تع دعب, كو الين ءادشوالا متاخ اناو  ءايبنالا متاخ هنا و  ةوبنلا نم

 و ةوق لكب :ىلر نم تلسرا؛ىناو  ىدهع .نلع و ىنم وه ىذلا الا

 هللا اوقتاف ياةءور لكك اهيل تح ةرانم ىلع هذه ىمدق نا و  ةزع و ةكرب

 برق دقو -ناصعلاب اوتومت الو ىنوعيطا و ىنوفرعا و - نايتفلا اهيا
 مجيجني ال و ةريثك ايالبلا نادت و سفن لك لثست نأ ناح و نامزلا

 هللا باذع اوقتا نابوذلا الا اهبوذت ال و ةريبدك اياطخلا و ناميالا الا

 نيافاغلا عم اودعقت الف ناتنج هبر ماقم فاخ نمو - ناوعالا اهيا

 -اياطملا كدعا ىلع وبكرا و هللا ىلا اوعراس و -اياثملا اوسن نيذلاو.

 عاطقنالا اوذخ - اياربلا بر ىلا اولصت -اياذرلا و علضلا تاوذ اوكرتا و.

  بابسالا ل قاخيل بابسالا اورسك و -بارتقالا و لصولا مك بهويل

 ىلع ةجحلا تمم مويلا - بابحالا اهيا ةاويحلا كيلا دريل اوتوم و

 نيلضملا رمز مكنم سني و - نيرذتعملا ريذاعم تعطقنا و -2:نيفلاخملا
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 طظح مهل سأو ايندلا عاغتبا ق مهرامعا اولكا :نيذلا . - نيسوسوملا و

 اوعجر و مهروهظ هللا ضقنا مويلاف نيمعلاك مه لب - نيدلا نم

 - نيمرجملا ليبس نابتسا و  نيرظانلل قحلا .ضحصح مويلا - نيسئاب
 هعنم ئذلا الا .ركنم الو  ىلزا نامرح هسبح ىذلا الا ضرعم قبي ملو
  ماثالا ققحت و - ماحفالا مت دق و  مالسب ءالوه كرشف  ىرطف ناودع

 ل ريبخ مهلبني فوس و - ريدج ريصلاف اوهتني مل نا و

 (ىئاثلا بابلا)

 تاير 003 هنأ نا ىهتلا ىلوا اب اوملعا كلاذ دع مث

 اللا ا 0 والا ناوزقلا“ ”كالعا* ام" دعب السوم ثعب هنا

 ةلسلس مهيف ماقا و  ةفالخلا هموقل بهو و  ةوينلا و مسحلا و باتكلا

 اسيع ناكف -ارسيع ميرم نبا هلوسر هءافلخ متاخ لعج و  ئدهلا

 ثعب مث - 'رشخي نمل ةربع و اهلاوز ةعاسأ املع و ةرامعلا هذه نبل رخآ

 ةلسلس لعج و رسوم ليثم هلعج و  ىرقلا ما ضرا ىف ىمالا انيين هللا

 ةيثل اذه. ق نا. و ام ًاعدر * نوكتل ميلكلا ءافلخ ةلسلس لثمك هءافلخ

 عبتت ال و مكذم اونمآ نيذلا هللا دعو تثيآ عرقاف تئش ناو - ىري نم

 اوفلختسا نيذلا لثّمك ةمالا ةذهل فالختشالا دعو اهيف ناف  ئوهلا

 نم' انوقيس َءافلخ -عامسا ملعن ال”انا و -افو دعو اذا ميركلا'و لبق 7

 صصق اانبر انيلع نصق امو -راضم نمم البلق الا لبق نمو ةمالا هذه

 ضوفت و: ًالامجا الا" مهب نيون ١ الف مهعامساب انءابتا انو مهلك

 نيؤن نا ىلا نآرقلا صنب انثجلا انكل و - ىلعالا انبر ىلا مهليصفت

 نإ نمؤمل ناك انو -ارسيع مدق ىلع ءافلخلا رخآ وه انم ةفيلخب

 ركف و - ىلا كتيح رفاكلا حلفي ال و هللا باتكب رفك هئاف هب رفكي
 نم'قحبلا هئا و: د وااو :ريكتسا» ىذلاك نكت الو :ركفنا: قح نآرقلا "ف
  ارحضلاك :رونلا اذه كيلع لجتيت اربدتم رونلا ةروس ءرقاف انبر

 ا
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 تنكنا نادهاش ناذه كافكو مهيلع تمعنا نيذلا طارص. تيآ ءرقاو

 ةلسلسك تعقو دق ةيدمحملا ءافلخلا ةاسلس نا مالكلا لصاحف  ئرت و عمست

 هللا ناف ىلعلا تاومسلا بر نم نآرقلا ىف دعولا ناك كلاذكو اىسم ءافلخ

 ليئارسا ىنب مركاو .- ىنفطصاو ليئارسا ىنب نم لبق نم اموق فلختسا دق
 الف -ئوقتلا اوكرت و رمعلا مهيلع لواطت ىتح مهلهم و ةوبنلا 0
 ىذلا ميلكلا هيف ثعب موي. نم فلالا .دعب ةئام ثلت مهيلع رقت

 هلعجو مهيف ميرم نبا ئىسيع 0-2 هللا ثعب ع هللا هملك

 -*رشخ و مهرذناف ط باذعلا عم ةوبنلا لقن ةعاسل آماع و مهءايبنا , متاخ

 با ريغ نم هللا هقلخ كلاذكو هما الا ليئارسا ىنب نم با هل ناك امو

 مهل ارابخا و دوهيلل املع و ةيآ كلاذ ناكو - ىموا ام ىلا هيف ىمواو

 ام و - ىرولاريخ انيبن روهظل ًاصاهرا و  ىبفتخا دق رّمر ىف

 مهكلهاف دوهيلا ىلع ابضغ الا ةيوسوملا ةلسلسلا متاخخ حيسملا هللا لعج

 ممل دلو و نيرخأ .اموق هللا راتخا مث - ىوالا نورقلا كلها امك

 ىذلا هبيبحو هللا لوسر دمحم وه اذه و - ئرقلا ما نم بيط دلو

 ىجنيل -ىبسوم ليثم لعج و رحبلا و ريلا ىق داسفلا دنع ثعب

 ىطعي موي ىلا هتاولص و هللا مالس هيلع -'رغط نوعرف لك نم
 لثمك - ىرخا ةلسلس هب هللا ماقا و  ايلعلا تاجردلا و دومحملا ماقملا هل

 دعو اذه ناك و -ىببقعلا و هذه قى. هليثم وه. ىدذلا -ىبسوم ةلسلس

 ادعو هللا نه قرا “نم و" ةتارقلابو' ”نيحتالا و تاروتلا ف 0
- 

 ادعو فالؤتسالا ةلسلس ْق ةهداشملا لدعو ناك املاو - الايق قدصاو

 ل م ايلا قدر + ليثارسأ ىنب نم ناك ام ًانبا تدلو مير نأ **

 آنا ةوبنلا لقن تعاسل اماع نارما ناذه ناأكف  ليواقاب اهوبدع و

 ناتدءلا "اذه 0 مهمجا رخآب تلا دوهلا باصاف :- ةقرفل هذه :سبيدعبتل

 6 مهباضا م 7 نايدلا هللإ ند ايضغ ليعامسا ىنب لا ةوينلا لقت و

 نا 8  ناؤالااذخد ىلا كلن لك قق:لبت كنامزتا“كولم قم”ةعراقو ىرخا

 هنم - نافرعلاو ملعلا لهال ةيال ابمف
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 اذه راضتقا - ىو نم لوا وه ىذلا دعولا قداص هللا نم ةليقثلا نونلاب ادكا

 ناف -رسع ليثم وه ةفيلخ ةيدمحملا ةلسلسلا رحاب هللا ىناي نا رمالا

 نوكي هل نا بجو و للصم يك ىسوم ةلم ءافلخ رخآ ناك ارسيع

 - ىغولل رمود 0. فيسلا عم ىنايال ناو شيرقلا نم ةفيلخلا اذه

 موق ةموكح ثح رهظي نا بجو و - ىفخي 5 57 ةيطاشملا رهأ مثيل

 رظناف ه0 نمز ىف حيبملا ثعب موق ل امك مه نيذلا نيرخا

 عمبج لق رسيع نا ملعت كح وك ىلجا و حضوا اهناف 5 هذه. ىلا

 ل منيل - رضق و 3 هده جسم قى هللا دارأ كلاذكو ةعبرالا هذه

 هللا كعو نأ و هللا لعو اذه ا 0 7 اىزيض 0 نوكي ال و ةائاكللا

 رمال 5 علا دي ند 59 ريغ ,ند ' قل لق جيلا ن لبق نا ا

 لا ه9 فا -هلب امملا ناك كانه متي لف - ةداعل ا قوف

 لخاد باريغ نم ناسنا ٍقاخ نأ انلق  ةداقولا ة<رقلا ىلع ىنذي ل7

 قرد وع الو ةداعلا ند جراخ هنا ماع 0 ميكحلا ريدقلا هللا ةداع ىت

 ىلع ولو اهدحو ةارمالا ةفطن نم دلوتي دق ناينالا ناك ١ ميلستلاب

 صصق و رثاظن هلا كي - ةرالقلا نونإق ند جراخب وه شيل ق - ةردنلا ب لّيبس

 ةعقاولا هذه نا لبقذ معن -ةبرجتلا لها نم ءابطالا اهركذ دقو موق ل
 هنا نيك لح ؟ ناك كل انك (و؛ب_.ديلوتلا نوناق نش اهنفلاخ انق'ىلا' ةبشن ةليلق

 تدذلو ىناف نع عسإل ردقلا انك افك: ََق ةردنلا ق ةلدمك ناو - ؟ديحولا

 نم ايح تيقباو تنامف ةيرقلا هذه ق ىعم تدلوت ةيبص تناكو امعوت

 قيرطلا ىلا ةبسن ةردان ةعقاولا .هذه 5 كتادألف .بةدعلاذ انشا لما

 ردقلا اذهب ةردنلا ىق كارتشالا ةاهاضملل ىنكيو  روهشملا فراعتملا

 _ةبساتملا ند ًاثاول الا بحؤوت ال ةهباشملا ناف -روغشلا و؛لقعلا لها دنع
 دسا ئد>رلا اذه .نا الثم انلق اذا انا و  ةلثاعملا قم ةحئار الا رضقت 5

 كك ل لا نا فاول" نم. انيللع سيلف - ةراعتسالا و زاجملا قير 1

 - ةيعبسلا مزاول عيمج و دكا ةييفغ وارمزلا بو بنذلا:يم هسالا 'ق.دخوي

 لين انشا ىنب ند قفأ رغ ند ميرم ندا لوسيع دلوت نا ملعا

 عزتنم ةوشلا لا ةراشاو مهتعأ متل ملع و كوول هييضأا 5 قيرظلا اذهب

 نما فرع د ند امأ وب دلوق ةمالا هذه حيد املا: قيقحتلاب مهم

 1 هلآ هراسإ كلاذ ىف و - ءاشتلا هدام نيب و هنيبأ فرألو

 ام 0 لات - ءافصلا و. .قدصلا لاحر ةئفلا هذه. قى اريثك
 هنم ب ءايربكلا ةرضح ند ديلوتلا قيرط فاتخا كااذلف كلاذ ىو

 هللا داع نم سمالا اذه نوكق ناوبا هل ناك ام مالاسلا هياع مدآ كإ نإ ملا 0

 مف ناكل مدح *.م: ثياذ

 قشلا ىف ضرم نيضرملا ىف شيعا و نيتدوزهملا ى تلسرا ىنا كلاذعم و -
 زاجعاو حيسملا دلوت نا بجعا ىتايحف -لغالا| قف ضصد.و لفسالا

 كملد -لكري نمل



 د

 اوقتاف  دعولا اذه هيف سيلا هللا باتك نؤرقت الا ..رسني الو لدبي '

 نولابي ام و..نآرقلا نؤرقي نيذلاك اونوكت الو  'رعجرلا هيلا ىذلا هل

 اوسنت الو هللا دعو امب اونمآ .مهل ليق اذا و  ىهين ام و. نارقلارما |

 ا!ممولق لع عبط ف ط دعولا أم ىردت 9 اولاق - ىجرت ةمحر نم بص

 ملكفدلا انيتآ كقو قدلا كوابقي الو 2 ورت التو ميغم لوأ عجيب ذأ

 ان نوري ايف ةواعج ةليظظنالا لع وا نآرقلا“: ىلا نورظني الا  ىهبا رانك

 ىلا و ءضرعا قدلاك كورك م : املع اوطعا موق مهنمو هن لقأو علط

 نأ نيئموملا دعو هذا نلوقيل 0 حبر هللأ دعو اه مهعلاس نئل ر

 | ورش ها لّممف ع ىوس وم 1 وف نم كتلختسا 51 مهلم فلخع ا س

 ناكو - ىبسوم ليثم انيبن ناك امل و -ىماعت رصبك نوركني مث نيتلسلسلا هباشتب

 ىلع متتخا امك -ىبسيع ليثم وه ةفيلخ ىلع ةيدمحملا ةلسلسلا متتخن

 لوا ةلسلس ةلسلسلا هذه قباطيل - اضعلا تحاض ةلئساس مير نبا

 0 00 ظفل ند رهاظ وص ام ط:فالختسالا# ةلئامم دعو متيل ْو

 اشد لجا ىلع ذم ميرم نبا مدق ىلع ءاج ىبود نم ةفيلحخ

 5 مود ىلا 7 نم ةيلمإ  [ضيضمتا ف و - راضم الحا

 قم نا وم هك ليع و« وسوم :نيرب . كتاك "قدمت لئلا ل

 حيسملا لوزن نورظتنت ملح اهف -ىدهلا نوبلطي موق ةيال كلاذ

 مالك بيذكتب متيضر أؤا نارقلا ىف .نؤرقتام متيشنا .بءعامسلا» نم

 ءام و -كوراعملا نم رحب“: وه هللا باتكب نورفكتا. -قعالا عبر

 - ىتش لاوقال ديمحلا ناقرفلا .اوكرتت نا متبطتشا فيكو فضا

 حلا نم ”ئغيال“ نظلا نا و' زيت اوه ”ئذلاب 'ىدا وه“ قذلا , نولدبتلتا

 ناشف ف انسككق نآرقلا رك انك ولبعلااو نسمشلا عْمْج دق و - انش

 تبهو و.- ىري نمل راشعلا تاطعو.- ئرولا ريخ نمز ىف رمقلا قشك
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 لعجن و حبسملا نم ديزا ةحايسلا - ىلدع ردقنل - ئرخا : ةيطم اذل

 ةداهش ىل رهظا هنا هللا لضف ىلا اورظنا و -قوا و هنم لمك | غيلبتلارما

 ءوضكرمالا ىرا و امهنيب نم ةداهش و ضرالا نم ةداهش و  عامسلا نم
 ثول إ يس قا فالشتسا ردا. ىف .ةباشتاا ىلا نورتءإلا اي ىلحضلا

 نَمز ىلا نورت الا -ىركلا قرا و ظقيت نمل ةيآل كلاذ ىف ناو الخ

 نيب. ناك .دمأ ىلا -_-ىئيفططصملا هللا لوسر دعب مدلج دقو هيف تثعب

 فيك اوزظناف -ىبهنلا ىلوال ةيآال كلاذ ق نا و -ىبسيعو ىبسوم
 سمشلا و. رمقلا ؛فسكف - ىلعلا و دجملا ىذ .هللا نه تايآلا:تعمتجا

 اهعمو -ىبطتمت الو -اهيلع لمحي الف صالقلا كرت و .مايصلا رهش ىف

 منهج اوقتاف - ئرفا باذكل طق“ هذه :تعمتجا له و  ئرخا تابآ

 نوذبنتا - ئيحي الو اهيف توميال مرجملا نا و نيمرجملا لكات ىتلا

 الاوه ناو - ئرخا الاوقا نوعبتت و مكرووظ ءارو هللا باتك

 كسمتلاو نارقلا“ ىف هلك ريخلا و  ىدهلا نم جورخ و ملظ و ىغب

 نادهشت لهو ىل اتدهش دق ءامسلاو ضرالا ناو  ىبقتلا باد نم هب

 دوهعملا ىدهملاو دوعوملا حييسملا انا ىلا اوماعاف  ئعدا اذا قداصل الا

 بيرغلاك مالسالا نوكو بيلصلا لوص دنع تلسرا و  ئفحالا هللا نم

 ةداص ريغ ايرتفم تنك ولو  ىرئفي ناك اهو قحلا دعولا ىلإ مقيل
 ىرتفا و بذك نم ديوي ال هللا ناو عمتجا أم ىآلا نم ىل .عمتجا امل

 ىلع تابآل ىبوق ادع و ىموق و ىناكم و ىنامز ىف نا و  ىدتعا و هللا ىلع

 مل نيبال الدع امكح منتج و الع ام و ربكتسا ام و ربدت نمل قدص

 ريغ ف تنج ام و - *ىعست ةيح لك لتقال و هيف نوفلتخت ىذلا .ضعب
 نم تّنج ام و -ىنهتنملا تغلب نيف دنع و ةئاملا سار ىلع تنج لب تقو

 نقيتسا و, نسلالا دجح و -ىلعلا تاومسنا نم ىألا تلزن.دق.و .ناهزب ريغ

 هنم - تعيشا ةعدب لك ىأ ا“
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  قحلا صحصخ دق و ىرما قف نورامتا -ىده نم هللا ىده و بواقلا

 ىل دهشي هناو نارملا ىلا نورظنت الا - ىصحت و دعت ال لئالد ترهظ و

 فيك لاق ذا . ىرولاريش ثيدح تكاتا لهو - ىلجاو حضوا نايبب

 ركفت و مكنم هلوق قف ركفف مدم محماماو ميرم نبا مكيف لزن ذا متنا

 ناقرفلا ل نين ام مكيلع صقب .ثيدحلا اذه نا و - ىى تا نمك

 ىذلا هللا اوقتا و  ىنبتجملا هلوسر“.لوق و هللا باتك نيب اوقرفت الف
 هلوَق ىبعا مكبر لاق. ام نوملعت الا - ئزجتف سفن. لك هيلا عجرت

 مل امف -اًثيش ىلإ نوكرشي اال هلوق ىلا مكن اونمآ نيذلا هللا دعو

 ىدوهلا كالو للا قف ملع ريغ نم لاجدلا و .ىيسيع هللاب نوكرشت

 تام نم لزني فيكو ءامسلا نم حيسملا مكيلع كني نأ نورظنتس و
 اهنوعبتتف مكاوعد .ىلع ةعطاق ةجح مكدنعا - ىنوملاب قحلا و

 هللا لوق ..متيسن مكنا يلع ةرسح اي -ىنفخا انظ نيقيلا ىلع مترثآ وا

  ىلعلا تاومسلا نم .ىلاي حيسملا نإ متنلظ و مكنم ىنعا هلوسر لوق و

 ةدسفم و ثيدحلا نم جورخ و نآرقلا نم جورخخ .الا. وه..لهو

 _ ىدتها نمل هنم ربكا ةداهش ىاو نآرقلا نوكرتت فيك و -ىئمظع

 هنا و نميهم و مسح هنا و ط ناش لك نم مظعا اناش نآرقلل. نا و

 هيف و ىتش لك ليصفت هيف باتك هنا و - ادعلا ددب و نيهاربلا عمج

 هفلخت نم الو هيدي نيد نم لطابلا هيتاي الو  ىئضم .ام و .ىنايام رابخا

 كلير لوق صعن الو هصصق فلاخت ةصق لك كرتاف  ىلعالا انبر رون هناو

 تناك -:[ئوط :سدقملا داولاب ىدون نم ليثم ناك انيبن نا ملعت و -ىئقشتف

 اق كلاذكو  ئدملا ى نيتهباشتم ناتلسلسلا سناك و  هءافلخك ءافلخت

 كاندصي الف  ىلفخت ال ورست ال ةقيقح كلت و - ىنضم اميف تءرق دق و انبر

 ىلع تنج ىلا تملعو -ىري وه و طارصلا كرت و هاوه عبتا نم اهنع
 ةقيدصلا نبا ميلكلا نم ةيلع ءاج لجا لثمك  ىئفطصملا ىديس نم لجا
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 -ىرخا ةّئف نه ال ةمالا نم ةمالا هذه ءافلخ متاخ نا تملع و .- ئسيع

 تبآ ى. ركفإر نم و -'ىهش .لاوقال نآرقلاب رفكتا هب :رفكت يكف
 - ىلكحي و هفالخب اىوري ام كرت و انامبا و انيقي هبلق عالم مهفلختسي

 ىذلل ليوف -ائور و هفالخب قطن نم بذكو ةقيقحلا هيلع تفشك و

 ًادعو دعو هللا نا بسح ما ىلا و بذك مث لئالدلا هذه عمس

 ئوقلا فيعض لوهذلا ريثك وه لجرك هدعو ىسنوا هفلخا مث

 -نونمؤت؛ هللا تاتك دعب ثيدح ىابف 6 ىلاعت و سدقت. هللا  ناحتبل

 نيقيلا نم مكءاج ام ىلع نظلا نورثوتا  ىرس ثاشب نيقيلا نوكرتتا

 ءافلخلا متاخ ةكدكلش ىقباع اىوهلا عبتا و قحلا كرت نمم ملظا نمو

 الق صصخح دق قحلا ناو اذك رهالا ناك نا نآرقلاب اوتاف ذم هنا ىفو

 دانادحو نوعجرت هيلا ىذلا هللا اوقتاو  ئرتلا ىف هوفخت الف بارثلا هيلع اوثحت

 بحا نم ىلا اورظنت الو ئدارف ئدارف اوموقف  ايندلا بابحا عم اىرا اهو

 مهفلختسيل مكبر لاق اما -ىباجا لّمع و  اىقتا باقب اوركف مث - اداع وا

 ىلع ةجخ كلاذ ”ىق نا و مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضرالا ى

 هذه .ى عافلختلا ةلسلش .نوكي نا بجوي امك ظفل ناف -ىبغط نم

 -ىلسيع مير» نبا ىلع تمتخ ىتلا  اىسوم هللا ىن ةلسلس لثمك ةمالا

 نشيل اهللاو او ؛قد انآ نودعنت و ةاتمالا- هذه. نم" نونهذت + نياف

 ءافلخلا متاخ روهظ ربخ الا ءاضقلاو لصفلا لها وه ىذلا نآرقلا ىف

 هيف متيطعا دق و ملع هب ي] سيل ام اوفقت الف - ئرولا ريخ ةما نم

 اهتنطل ل ارز انقر نر تاجاك مهاوفا نم اوجرخنتت ال و ندب ئدنهلالا: نم

 الف قح دعو دعولا اذه نا و - ئمري تاملظلا ىف مهسك الا ىه

 ةرم ةحتافلا ىف هيلا ريشا دق و - ىوهلا لها نم نوعمست ام طنرغت

 نورقتست مث مهيلاع تمعنا نيذلا طارص ةاولصلا ىف نؤرقت و - ئرخا

 تحن هللا لوق نوسودت 8 ام -(يوجنلا . نورست و . راكنالا لبس
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 رافكلا :كذدإ المكر" ىبن وؤكولت هور, دل :ئدضإ نوكوق ولد توتو | مادقالا

 نا سفنل ناك امو - ىهتفلا نوبتكت و متءطتسا نا هولتقا نولوقت و

 اوعمجاف ادعلا نم .ىبذوظفحي .ةظفح .ىعم ناو هللا نذاب الا ,تومت

 قلعت واح ب افج خل. لعم.الا !ليكلا - طقس الها اووظنا مث . مكديك

 ليملا لك اوليمت الف -ىلبعدا اميف قداص.وه.و ابذاك الجر :اوبسحن نا

 متبذك دق و هللا دنع نم .تنك .نا .متيئرا - ىوه دقف  قىوقتلا كرت نمو

 و -ىبسع هللا دبع تومي "نا نوهركت متناو .- ىدتعا. نم لاب امف

 غامشلا” او ةكرشلا :ينظع :فرامغ توم خباش اون هتاولعت ف مكل عفن ال

 ىلع اواصو. مكاهجب ..هللا اوبراحت الف -ىكدتي الو هماقم حربي الف انبر.عم

 نيسوق باق و هقلخ و هللا نيب .ةلصولا وه و  ىئفطصملا مجيبن

 ءامسلا ىف. ىبسيع متيئر وا نآرقلا مكعمس | ال ام ىنم متعمسا: قدا وا

 ىنغي ال نظلا' نا و انظ متننظ ؤا .مكنيعا' اوبذكت نا ٌكيلع ربكف

 ثيدح ئابف  (قؤت“+و هكلها“ نآرقلا .نا متملع دق و: - اًئيش قحلا نم

 نيقنلا ٠ ناوكرتتا. 'ىجوأ ؤ* هللا :لزياة اه نؤرفكت»ؤرو مدعم ن وسو

 نولوقي' نيذلا ىلع- ةريسح اين -ىدرا و اموق محلبق كالها“ نظل
 -ئذآ نم لوا اوزاص لب ىراصنا نم اوراص# ام مها  عاملعلا نحن انا

 مهملظا لاقو - ىرولا نزنيخ“نع ىور اهو مهنسلاب لوسرلا ءانن اومتيل

 الع اذا مكطحي وا مكنيد لدبي. نا فاخا .ىلا لجرلا اذه . اولتقا

 ايندلا ةاويحلا هذه نورثوت مل كليو -ىوهلا و دسحلا لها اي

 حيسملا نا و ةمالا نه لخر:ةمالا هذه عافلخ .متاخ نا دهشي نارقلا نا و

 مكحلا وه و.-اىلا و نآرقلا رصع ىذلا نم ملظا ند و - خىتوملا نم

 ىتيفوت املف تيآ' مفكت مل وا  ىلجالا همكح الا كح ال و هللا نم

 ةحئافلا و مسيذكت روثلا..ةروس :ناو -ئرخا فخص مكدنع :وا

 رخآ  لعج و ءدبملا :نم اهيف ءعدب هللا ناق . - ىذحلا تان مجيلع حتفت
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 -ىليتجملا انيبن نم ءاج اهك - ئراصنلا مه مهناو نيلاضلا نهز ةنمزالا

 نآرقلا كرت نم كله دقو نارقلا نم هانوراف مكلاجد ركذ اهيف نياف

 ىلع متيريفا وا هومتظفحام ميلعلا ريبخلا ىسنا  ىلقو هلها ىداع و

 هيلع رابغ ال لصف.  لوقل هناو -ىرتفا نمم ملظا نم و هللا باتك

 هللا نم .قدصا نمو قحلا وهل اذه نا و  ىلجا و رهظا نايبل هناو
 نآرقلا نم عنممت ةجح مكدنع ما  ىلعالا انبر نم ملعا نمو -اليق

 ةحنافلا نا نوملعتو  ىوخا نوعبتت الو هللا نوقتت متنك نا اهب اوتاف

 ركذ و لبق نم تلخ ةما رايخا ركذ اهيف و قحلاب قطنت اهنا و باتكلا ما

 تمتتخا نّيذلا ركذ و -ايندلا هذه ى مهيلع هللا بضغ نيذلا مهرش

 هللا رخا و ئراصنلا مهاب متررقا دق و -نيلاضلا ىنعا ةروسلا هذه مييلع

 مكلاجدل قبب ملف نتفلا رخآ مهتف نا ملعيل ةروسلا هذه ىف مهركذ
 كلاذك و تاتكلا لها نم ثلث قرف هذه نا و  ىببملا ىلوا اي مدق عضوم

 ءاعدلا اذه ىلع نينمؤملا هللا ثح و اهاض و مهضعب مكضعب هباش ثلث مكن

 نيدلا لثمك مهنه اموق نفلختسيل هنا ادعو رونلا ةروس ق دعو مث

 مييضعنل  بيجا عاعدلا نا نينموؤملا رشبيل لبق نم اوفلختسا

 - ىهنلا للواي اي .نايبلا اذه نم رهظا :نايب ىاف بايلعلا ةرضحلا نم

 -ىلوملا دعو اوبذكت نا متدرا وا مكنم مكحيسم '“ىبجي نا مجيلع قشفا
 صق امو ._اطخلا تايطخلا ىلا اولقنت الف معبر نم منتف اما موقاي

 حيسم لثمك. مكذم ىناي اجيسم نا رشبيل الا -ىبسيع ءابن نم هللا يلع

 ضرعا ىدذلاك اومصتخت الو دعولا روهظب اورشباف . ليئارسا ىنب
 كلاذكا و ؛ دوهيلا .نمزازرخآ . ىوعاج دق_ىبسيع نا متملع دق و - ىلوتو

 اولخ نيذلا نيب و منيب ةهباشملا متيل  ىمسم الجا مكحيسمل هللا ردق

 هدارا . ارما نوسنت و هللا هكلس قيرط ريغ نوكلست مك] امف لبق نم

 ليئازسا ىببل ناك امك ةنمزالا رخآ وه اذه اننامز ناو  ئضق و هللا
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 ملع اناو دوهيلا ةعاسل املع ناك ىبسيع ناو - ىبسيع ناهز

 رهظ. دق و .- ئزجتل- سفن لك ىبحت و اهيف سانلا رشحت قتلا ةعاشلا
 [قحيبصلا'ترشن و الاشعلا"تالطع و: اركذ' ةآرقلا«اهركذا وراهتانتلع نك ١

 ' راحبلا ترجف و ناضمر ىف سمشلاو رمقلا عمج.و رافسالاو

 لابجلا ناو -ئوصق دالب سوفن“ كسوفنب تجوز و قرطلا تحتفو

 لاق اللا. .تكوو الد لاقبف الو »اج وغ' اهيفل: تؤزتز ديفاك ك0
 ىلا: ةنمزالا رخآ وهءاذه. اننامز نا تنثف .-ىبعس الو اهيلع لمح

 انيبن ةمال عافلخلا رخآ تقو وه:تقولا اذه نا نيعت و نارقلا ىف تركذ

 ءابقز الو ناكش هللا+ زداغ ام و" هلاهك. توبثلا غلب دق و - ىرولاريخ

 باجحلا عفر ول ىتح -انيبم ًارون و امات املع و.ةفرعم .هيف انئلم انا و

 ىلا '”لوقي الجر ناوالا اذه قى ىلود نم .نورتا تانيقي :انددزا امل

 نم نولبقت ال مل امف  ئربك تايآب ىثمك ىتايو دوعوملا -حيسملا انا

 لجا ىلع ءاجخن دق و : ئرا ام تايالا نم مكارا و: هتقو ىلع مكءاج

 تركذ دقو -ىبسوم دعب هيف حيسملا ثعب لجا لثمك -ىفطصملا هيبن دعب

 -ايلعلا ةرضحلا نم الزان ناك ىذلا حيسملا انا ىلا -ىبهنلا لوا اياةزم ريغ

 ءاج ىذلا حيسملا لثمك ةيدمحملا ةلسلسلا رخآ ى ىروهظ ردق تنك و

 دعولا متي و ناتلسلسلا ىؤواستيل  ىلوملا نذاب ةيوسوملا ةلشلسلا بندا ..ق

 اهقح ةمالا هذه سخب اه ىذلا هلل دمحلاف افو دعو اذا ميركلا و

 املظ  ىرت امف لعنلاب . لعنلا قياطتك رهالا ىراو  ارذق مهصقن ام و

 امو -املع ىندز بر لق و نآرقلا نم تبث امب رفكت الف -اهضه الو

 _ىدملا وه هللا ىده ناو - ىرخا الاوقا عبتت و هللا لاق ام عبتت ال كل

 -ىتش اصصق نوتحنت و هدعو نم نوبهذت نياف دعولا مكقدص هللا و

 نورصنت كلا ريغ نم : ئونلا اهيا حيسملا تايح ى مسكل ةدئاف ىاو

 -ىنمظع ةيلب مكيلع تلزن دق و نامزلا ىلا نورظنت الفا  ئراصنلا هب
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 -. دالعلاةبو دالبلا تكلق...و مك ءابحا 5 دوق نم جوف رصنت و

 لزني نا هللا دارا ول و -ىضق ام ىضقف لزن امل نمحرلا شرع رتها.و
 - ىبفطصملا مكين كلزتي نا كل اريخ ناكل متمعز امك ءامسلا نم. ادحا

 ادم :ىبعي اندلنم هانذختال ًاوهل ذختن نا اندراول ىلاعت هلوق متئرق اها

 نامزلا اذه. ىف انقتفف, اعِتر. اتناك ضزالا و تاومسلا نا  ارظن اورظناف

 نم..هللا جرخاف.- ئزجي لمع امب -لك و نوحلاطلا و نوحلاصلا ىلتبيل

 للعلا تاومسلا نه ناك 1 :عامسلا نم كزنا و -ضوالا ن٠ ناك ام ضزالا

 د ئدلملا نم لشسرلا ئطعا ام اوطعا+ قيرف و ضرالا دئاكم اوملع قيرفف

 نل..اونموت . ال وا اونموت نا و. - ئغولا اذه ىف .نييوامسلل حتفلا ردقاو

 - اراعأللا ركن ال نزسمشلا عاضت ال و  ئرولل هلسرا ىذلا .دبعلا هللا كري

 نارشملا تيتف ا اوئند ئونطل نو دشربلا ق. نامصتخم ,ناشزيف

 - لوهتنملا .ةردنس ىلا ءاهسلا تيباؤبا ىناثلل و -ئرثاا تحن ىلا ضرالا. باوبا

 - ئوغا ىذلا مهتاطيش نوعبتي مهف ضضرالا تاوبا مهيلع تحتف نيذلا .اما

 نورهطم موق و نيينلا عاثرو مهف عءامسلا باوبا مهيلع تحتف نيذلا و

 هب. كرشي امم مهنوعن و مهبر ىلا .مهموق وعدي - ىوه و حش لك نم

 هنورقوت ال :ئذلا هللا نم يف تتعب ينام رو لعلا تاومتبلا ينقضي الارز

 -ىبسيع ميرم نبا اوعرطا اموق رذنال

 (ثلاثلا. بابلا)

 هللا مالك نوكرتتا نوفكاع امل متنا ىتلا ليثامتلا هذه ام موق أي

 كلت . مكدنع. تققحن اه و. - نوتحنت الو ميل فا اهنوفرعت .ال لاوقال

 نيقيلا ىلع ؛نظلا نورثوت أ  نونظت الا متنا نا و“ اهلئاق  الو_ لاوقالا
 هنا هللا دعو دقو  نؤربت هب :متنا الو اًئيش :قحلا نم ىنغي ال نظلا و

 مكحيسم لزني هنا دعو امو'  نوركنم هل متنافأ  ةمالا هذه نم تفلختسي

 تبث دق و -نوقدصت متنك نا نارقلا نم انل ةوجرخاف دعو نأ و غانا نم



 اند

 هدعب ىقب عازن ىاف  نوكشت هيف متنافا انه :عافلخلا متاخ نا هدعو نم

 دق نآزقلا 'نا و« هللا ”تاتك-قوف مكتاوصا اوعفرت ال  نوركفت ال محل ام

 قحا' هللا و نآرقلا ىضق امب نوضرت الا  نوفلتخت هيف متنك ىذلا ىف كح

 (ىسوم ةلساسك مكرخآ و كلوا لعج هللا و  نونمؤت .متنك نا هلوق .لبقي نا
 يبت و مكديس ىسوم ' ليثم ىلا ”اقرظنا -نوركشت متنا :لهف

 ةلسلسلا تيقب وا اهرخآ قى ىسيع ليثم نياق - ةلسلسلا لوا“ ىف
 -نواسني بدح لك نم مه نيذلا موقلا نتف نورت الا -نوربدتملا اهنا ةصقان

 ىلسع - نوعجرت ال متنا مث هللا نم الاكن مهمادقا تحن متلعج دقاو

 ءامسلا نم رسيع لزيي نا نوعمطتا _نوعمستال مل موف مكمحرب نا مكبر

 مكءاوها عبتيو هدعو هللا فلخي نا نوجربا  نوعمطت ال تاهيه تاهيه

 كرشلا ربك و هرساب ديحوتلا عاضل .سانلا ءاوها هللا عبتا ول-ؤ -نولطبملا اهيا
 ىتلا دسافملا عفديل الا ضرالا ىلع السرم ثعبي ال هللا نا و - نوكرشملاو

 نورظني مهنا مهيلع ةرسح اي  نولقاعلا اهيا دسافملا ىلا اورظناف اهتدسفا

 ةنا ئىعدا الخير نا مهتلاس ”نئلو -نورظني ال مث. مالسالا "ىلع كزن اه

 كيلا رسكف“تنلتسلا دشاف» . نفز خر ءاقفعأو حيسملا .وه هنا و هللا: نم

 مشا ىابف ةينالا ةنمزالا ىف .عقوتي ال و ىلضم اميف .هلثم دجوي.إل ًارسك
 ناسل ىلع ميرم نبأ و احّيسم ىعس هنا نلوقيل - نوملعت متنك نا هللا لوسر هاهس
 قحلا رهظا ام ىلع.هلل. دمحلا لق -ةمالا“ هذه نم هنا نيب و. هللا :كوشر

 لالضلا مايا لامك ىلا" اورظناسانلا اهيا  نوملعي ال سانلا ريكا !نكل و

 شمشلا فوسك متيئر اما  نوقتت متنك نا لالجلا ىذ هللا ماياب اورفكت ال و

 - نوعاطلا عيشا« فيك متيئر اما 4ك نودتنيغال ل امف :ناضر ىءرلاقلالاو .

 امك ”نضرالا ك5 عامسلا لا: ةداهش“ انقل“ ”كالاذخ ب انؤنلتك رثك و

 نامزلا رخآ راثآ :نم- نآرقلا - ىف عاج“ املك . غمتجا دق, و -نولنسرملا ربخا

 نياف“ةزفعآ ىلا ”ىهتنا دق .نامزلا نا تبث امل و - نؤظقيتست ال.مكل امف



 ا

 نيذلا نا اونمؤت ال وا اونمآ نوركنملا اهيا  نوفرعت متنك نا نامزلا رخآ ةفيلخ

 -نورخاتسي ال مه و ىنوابقي ةداعسلا نم ًاظح و باتكلا ملع اوتوا

 نتِحيلا ىلا ئداني ةفيلح“ و _نآرقلا ىف .تركذ تامالع ار اذا.و

 ضيفت مهذيعا ىرت و - نومدنتي اوطرف ام ىلع و ادجس ناقذالا ىلع اورخ

 نونمؤي و مهبولق يف ةنيكسلا لزنت و قحلا اوفرع ام عمدلا نم

 انفرع, و ايدانم انعمس اننا انبر. نوكبي مه و هللا لزنا امم

 مويلا مكيلع بيرت ال, هللا .لاق . و. نوبئات_ انا .انيونذ, انلرفغاف . يداه

 اوبقرت ال .عالقعلا رشعم اي  نومركي نيذلا ىف نولخدت و مكبونذ رفغتس

  نودعوت متنك ىذلا موي وه اذه نا اوملعا و ءامسلا نم دحا لزني نا

 ىسوم ةعرش ءافلخ لثمك مهفلختسيل نم اونمآ نيذلا هللا دعو دق و

 متنا و ةمالا هذه نم و ارسيع مدق ىلع ءافلخلا رخآ ىتاي نا بجوف

 ديعاومك هللا دعو اوبسحن الف هللا نم دعو  نومهفت الفا نآرقلا نؤرقت
 مكنم حيسملا رهظي نا. نود .نم هللا دعو متي فيك و  نوبذكي موق
 مكدعي نا هللا. ناشب قيليا . نوربدتت ال و هللا تايآ ىف نوركفت ال كل ام

 هدعو ىبسني مث لبق نم.اولخ نيذلا لثمك مكدم ءافلخلا ثعبي هنا

 نولداحن منا 5ك] امف  نورتفت امع ىلاعت و هناحبس ءامسلا نم ارسيع لزني و

 نؤرقت و. ميرم نبا .حيسملا وه هنا ىلع نورصت. و دوعوملا حيسملا ىف

 تايآلا لصف و اننيب و منيب كح دق هللا نا و -نولهذت مث هللا باتك

 بيلصلا نيف عفدي و اونماد: نيلذلا قع عفاديل دارا هنا و  نوقتي موقل

 نفلا ليس دنع هدابع لسري نا هتداع ترج دق و  نوهركت متنا لهف

 ءامسلا نم حيسملا يىناي نا نوعمطتفا نوباترت متنك نا نوملعي نيذلا اولئساف

 لسرم ءاج ام و -نوملعت الفا لبق نم هللا ةنس تلخ دق و متننظ امك

 مكلبق نم دوهيلا معز دق و  نوعقوتت متنا فيكذ نومعازلا معز قيرطب

 هللا قدص امف ءامسلا نم ىن لّزعسب :نا١ دع الا: ناي آل مهحيسم نا



 اذن

 نا اومعز كلاذك و -نومصتخي مه و ميرم نباب اورفكف مهمعز

 هب اورفك ليعامسا : ىنب نم ثعب املف ليئارسا ؛ ىنب "نم ىسوم ليثم
 ضعب ىري هنا ..هللا نيس نم ةنس كلتف 6-3 ا ىلا:

 ىفتخا ام نولعجي غيز ممولق فق. نيذلاف ضعبلا رفخي و هأبن ءازجا

 مهمل ةنتف هلعل نوركفتي ال و  نوضرعي رهظ امع مه و مهزاكنال :ءاكلم

 اي نآرقلا قيرط ريغ .اقيرط اوكلست ال - نؤرقي امف لاثمالا ريك دق:و
 ل اريخ اوهتنا عامسلا نم لزان رسيع نا اولوقت ال و. عاهدلا نها

 انريخا اناو عايبتالا ىف امل ريظن ال ةديقع متريخا منا د نوملسملا اهيا

 مالا .قجا :نيقيرفلا ىاف ءايفضالا و.لسرلا ىف اهرئاظن- ترك ةديقع

 ىن لز ام و نولقاعلا اهيا ءافصلا و .قدصلا ىلا ترقا و

 تكلشمك نودقتعي دوهيلا ناك و  نوبقربت متنا فيكف لبق نم عءاسلا نه

 املف -نورصي هيلع اوناك و حيسملا لبق ءامسلا نم لزني سايلا نا

 ىناي الو سايلا لزن ام و هلبقن فيك اولاق و موقلا هبذك حيسملا ءاج

 هومعز ام ١رسيع درف . نؤرظتنم هل انا و هلوزن دعب الا قداصلا حيسملا

 امه:  نولبقت متلك نا سايلا وه ىلبق نم .لسرا .ىذلا ىحي نا لاق و

 مهنعل و مهيلع هللا بضغف هللا لوسر ميرم نبا رسيعب اورفك و اوابق
 محاوقب ميمديقع متعبتا :  نورفكي اوناك اب هزجر مهيلع لزنا و

  نويعلا و بولقلا تبءاشت ما دوهيلا محصوا ءامسلا نم لزني حيسملا نا

 ال و هللا اوقتاف مهءازجك نوزجن نأ برق و مهءاوهاك مكءاوها تراضف

  نوماعت الا ة«افلا نؤرقت متنا و باذعلا مكسميف مهيلع بوضغملا نيس اوعبتت

 باتكلا ما ىف مكرذح و مهيلع بوضغملا دوهيلا كللت هللا مس دق و

 نوسنت مك] امف -نوعاطلاب اوكلها مهنا مكركذ و مهلثمك اونوكت نا

 هللا” لوق "ى" نورك ل اون ورز ةناكلاو مدر نوقتت الو هللا اناصو

 مهباصا باذع ىلا هذه ى ئموا هناف دوبيلا ريغ لقي ملو مهياع بوضغملا ريغ



>32: 

 ميظع ءابن هنا و - نوهتنم متنا لهف اوهتنت مل نا بصي ينادِع ,ىلاا ف

 هللا بضغ دق.و بنوركفي موقل ةيال اذه ى نإ و هراثآ ترهظ دق و

 هللا لاقف.حيسملا ىتاي مث ءامسلا نم لزني مهدوعوم نا مهلؤقب .دوهيلا ىلع

 هللا هلظيا. ارما ثوجرت ل امف  نولطبم موق مهنا اسيع ناسل ىلع

 الل هريغب .ظعتي و نيترم دحاو رحج نم غدلي ال نموملا و لبق نم

 لوزنلا ةديقع ىلع مكولغ و مكنسلاب ةهباشملا هذه نولمكتا  نومئاللا همولي

 نوصعت مث هنوبحتن ميل امف ىارلا اذه فلاخ دق حيسملا نا نوملعت و

 سفن ىردت امو.مكراد نم بيرق نوعاطلا نا و -نوفلاخت و همكح

 هيلا ىذلا هللا ىلا اوبوت و رفكلا لك اورفكت الف 6 ةينآ ةنس ىف اهب لعفي ام

 مىويجاشي نيذلا ىلع لزني مث دوهيلا ىلع لزن زجر هنا نوماعت و ب نوعجرت
 - نوربادتملا اهيا متهيلع :توضغملا ريغ ةيآ ىرسلا وه كلاذ و هللا نم ايضغ
 اذا و -نوضرعي مث همايا و هللا تايآ نوري مهما سانلا' ىلع ,ةرسح اي

 امك نمؤن.ا اولاق .ةحنافلا و رونلا ةروس ىف هللا دعو امب اونفآ مهل لبق

 مهل لبق اذاءو > نورعشال' :نكل. و ءالهجلا مه مها الا  نولهاجلا: نما.

 نارقلا اوكرت دق و - نوقتم نحن امنا اولاق. مكءاوها اوعبتت الو هللا اونا

 ربكا ةلاهج .ىا.و  نوبضغي مهف قحلا ىلا اوعد اذا و اولع و املظ

 باتك هنا و. نونمؤي ال نارقلا دعوب و ىتش لاوقا. ىلا اوبهذ مهما نم

 - نونظلا و نيقيلا ىوتسي له و هفلخ نم ال و.هيدي نيب. نم لطابلا هيتاي ال
 قوفل للي الو, نيتاتتز ىلا ةئانم دعي ترتج دق“ اهلكد ةيذاجالاز نا و

 ىذلا وه هنا و هيف ةببش الف نآرقلا اما و  نوعزانتي اهيف مالسالا

 ىابف. - نوباترت هيف متنا أ هيف نم .جرخ و انيبن ىلع ًاقح و ًاقدص لزن

 نحت انا هناش :ىف هللا لاق ىذلا ىلع نظلا نورثوتا - نونمؤت هدعب ثيدح
 قيرط ىلع انءابا اندجو انا اولاق و -_نوظفاحل هل .انا و ركذلا انلزن

 فيك رظنا مث .نآرقلا .كريب اورقا فيك رظنا . نوكلاس مهراثآ ىلع انا و



 ان

 نا, فر اندقتعإن ام ىلع >تيقفتا: نبق «ثييداح الا نإ, الاقي" ضي لل

 ىذلا و نآرقلا قفاوت ىنلا رابخا رثكا نا اوملع دقو  نوبذكي الا مه

 ةصاخ نآرقلا تافص نم ةمصعلا نا و نوعضاولا هعضو دف قفاوي مل

 نم نورفت نياف  نورقت متنا امك :اهيلع خسنلا .ىرجن ال صصقلا ناو

 ٍيقومتبذك مث هللا دنع نم تنك نا متيئرا  نولداجم مالا و صحصح قدح

 ى حيسملا توم نع .ربخا دق هللا نا و  نوبذكملا اهيا كلاب امف

 هللا انرشب و. نورشع و ةئام هرمع نا انربخا .ثيدحلا و ةدئاملا- ةروس

 ءافلخلا .متاخ ناكف .ةمالا هذه نم. .ءافلخلا .ناب رونلا' ةروس..ىف

 دّقف :ةهبشلا و كشلا ريغ نم دوعوملا حيسملا وه و ةرورضلاب نيملسملا .نم

 موقل كلش كلاذ دعب ىقب له و - نورصبت متنك نا مذيب و. اننيب هللا حتف

 ىذلا الا مكيديا ى ام و هللا نم ةغلاب ةجحخ انيتوا دقف -نوقتي

 اذه و قشمد نم قرش تمسب لزيي حيسملا نا اولاق و  نؤطاخلا تحب

 امك ةيقرشلا ضرالا .ىف رهظ دق حيسملا نا و  نوركفتت متنك نا قحلا وه

 كرشلا ق و قرش لاجدلا و قرش حيسملاف اهيف رهظ ددق لاجدلا نا

 اهملعي نم“ اولئساف-قشمد _ نم“ ةيقرشت هاذه - نيترق, ا قاذ و. نوكزفللا رك

 ام متف زاجح نم. قرش دنحلا كلم كلملا اذه نا و - نوملعت ال متنك نا

 اقح و اقدص هللا دعو مت' و  حيسملا و لاجدلا قرشملا ىلا ىبنلا ىتوا

 اودترا و سانلا رصنت فيك نورت منا و  نولجعتسملا اهيا هللا اوب راحت الف

 فيك مكل ام هللا دنع نم لسرم عاجام تنواوقت مث هللا نيد نم

 اهلثمك نوملغتا اهنتفي ضرا لك تقاف ضرالا هذه.نا و -,نومكحن

 ءامسلا تدهش دق و -نوقدصت متنك نا ضرالا كلت انوراف -ئرخا ًاضزا.
 ابيرق ةئاملا هذه نم ىلضم و : قدص ىلع .ناكملا و نامزلا و ضرالا و

 نم ًابيرق هتايآ هللا ىرا دق و  نوظقيتست اه دعب .ةداهش ىابف اهسمخ نم
 و نوديزي وا فضلا ةثام عاهز اوناك نيذلا ءادهشلا اهار و ةثام ثلث
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 5 اودهش نييذاك مملثمك عءادهشب .اوتاف اوبذك مهما نونظت متلك نا

 متنا لهف هتقو َْق مكانا هللا رصن نا و  نوعدت اميف نيقداص متنك نا

 مهل قويال نيبذاكلا ناو: اهوصخحم ال قدص لئالد اودعت نا و.  نودزت

 رمي الو قحلا بلطي .ديعسل. تفك ..ةحنافلا نا و - نورصني مه البو, .ةبآ

 معنملا مه.و لبق نم اولخ اثلث اقرف هيف ركذ هللا ناف  نوربكتسي نيذلاك انيلع

 و ةعبار ةقرف ةمالا هذه لعج مث - نولاضلا و مهياع بوضغملا و مهيلع

 ونإ,مهيلعا  معنملا نم. اما .ةثلثلا كلت. اوثرو مهما ىلا. ةحتافلا . أدوا

 لئسي نا رما و - نورصتني و نولضي نيذلا نم وا مهيلع بوضغملا نم

 بضغ نيذلا نم مهاعجي ال و ىلوالا ةقرفلا نم مهلعجي نا مهبر نوماسملا

 ناك و -نوكرشي مهبرب و 'رسيع نودبعي نيذلا نيلاضلا نم الو مهلع

 هللا ,ءدب ءابنالا هذه .تقو ءاج املف  نوسرفتي موقل ثالث ءابنا اذه ىف

 ةوقب. مهريد: نم . ىراصنلا جرخف -نورظنت متتا امك نيلاضلا نم

 تجرخا و اههلازلز ضرالا تلزلز و  نولسني بدح لك نم مه و اهل نادي ال
 ءاج مث  نودهاشت متنا امك نيملسملا نم جوف. رصنت و. اهلاقثا

 امك مهيلع بوضغملا جورخ تقو ىنعا - ىباثلا عابنلا .تقو

 نيذلا, دوهيلا .ةريس ىلع نيملسملا نم ةفئاط راصف -ىلابرلا دعولا ناك

 مهءاراك مهعارآ و مهءاوهاك مهءاوها تراص و ميهيلع هللا بضغ

 مهءاباك مهءابا و مهءانحشك مهءانحش و مهءايرك مهءاير و

 ءامدلا اوكفستي نا نوبحيو .نوربكتسي و نوملظي و. نوقسفي و نوبذكي

 ةلذلا ,مهياع تيرض و ًادسح و الخب و احش مهسوفن تئلم و قح ريغب

 د نودرطتع باب لك قمرؤ '“ضرالا نى .ال و..:عاهسلا , ىف .نومركي.ال مهف

 هللا رظنف - نودلاصلا لق و اروج و املظ .ضرالا تئلم كلاذك و

 قسفلا .ةملظ و لهجلا ةملظ ثلث تاهلظ ى اهلها: دجوف .ضرالا ىلا

 اليضف , ركذتف,؛ك سانخلا . ساوسولا و : ثيلثتلا ؛ىلا!!.نيعادلا» ةملظ و



 نارقلا ءابناب اونمآ نيذلا ناو  نومعلا الا:هدعب ركني له و سنيع ليثم لاسراب
 - نودتهملا مه كلوا والققب انونوؤملا مه كنلوا اهفلاخ امب اورفك و هديعاوم و

 - نودشرسملا اهيا هنم كّشرلا اوبلطاف نآرقلا الا انياتك ام و دم الا انيبتءام و

 ع امف رونلا ةزوس ى هللا اهبباجتسا و. ةحافلا ىق ةوعد .انملع اناو

 . لب نارقلا ديعاو٠ "ىف ةمغ. الو - نوغنقت رشقلا ىلغ و .نارقلا, كتل نوكرتت

 متنا أ اهوزن دعب دللا معن نودرت كل امف  نومهفي موقل حضاو نايب وه

 الا :ةحنافلا ى ثلثلا. قرفلا انيلع هللا نصق ام و  نولقاع ساناؤأ معن

 ةروكاملا ماسقالا نم مسق لك بيف مهتثرو ةمالا هذه نا ىلا ريشيل

 نامزلا رخآ وه ىذلا اننامز . ىملسم ىف ةثارولا هذه:ترهظ (يدقف

 ال امك - ناعمالا ىلا ةجاحلا ريغ .نم سفن لك اهفرعت مات روهظب

  نولمعي اه ىلا. و اذه اننمز ىملسم .ىلا نورظني نيذلا ىلع ىفخي

 معنملا اوثرو نيذلا اما ثلث تاجرد ثلثلا ءائرولا هذه نم ةقرف لكل و

 كئامعلا نم اليلق الا ماعنالا نم مهظح اودحو م لاجر مهنمف مويلع

 اوفقو مهنا و - نودصتقم ميخنم و - لوعنفي هيلع مه و ماكحالا وا

 هلمك و هبر هابتجا درف منهو - نولمكي ام و داصتقالا ةبترم ىلع

 تاجردلاب صخي و ءاشي نم هيلا ىت< وه و تاريخلا ىف .اقباس هلعج و
 - نوفرعي ال مهو مولا ق رهظ ىذلا دوعوملا حيسملا وه صوصخملا كلاذف

 ال و - نولصي 7-9 نلوموصي ال دودحلا و ضئارفلا كل َْق مهوهباش

 ا_+ و 00 انناللإ اوذدختا موق يع و  نولابي ال و توما نوركذي

 نيذلا كلوا و لئازرلا ىف نوقباس مهتم و  نولمعي مه راهن و مهمليل ىف

 مهنورفكي و مهنوداعي و  نوكحضي مييلع و ايرخس قحلا لها نوذختي

 نولوصي و نوصلخي ال و ارطب و ءاير نولمعي و مهومتشي و
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 قيرط لك ىق و ماكحلا ىلا ممورجي و هبزح و هللا حيسم ىلع

 ىلا اولاعت مهل ليق اذا. و -نورفاك مهناف مهولتقا نواوقي و . نودعقي

 ظيغلا نم رمحن مهيعا ىرن مكتب و اننيب امكح كولعجا و هللا مالك

 مهنيعاب اهؤر هللا كا نما راك و". نولعتشم مهاو نيعاش نوري“ و

 عازو هللا تاتك يت ةنوراصب كل مهتاك رسم لور للا

 - نوبلغت مكلعل اهيف اوغلا و هلئالد اوعمت ال اولاق و اولع و املظ مهروهظ

 ةهتريس و ىراصتلا راعش.اوبحا موق مهنمف نيلاضلا اوبزو نيذلا اما و

 مهسنالق و ماصمق و مهللح ى نوبغري مهدجن و  نوليمب اهيلا و

 اهفلاخ نم ىلع و مهلاصخ عيمج و مهتشيعم زرط و مهلاعن و

 مهنم و نوقشعي نهيلع و مهموق نم عءاسن نوجوزي و نوكحضي
 - نولهاستي' نيدلا ردا ى و اهوعاشا ىهلا ةفسلفلا ىلا اولام موق

 مهنم و - نولابي ال و هللا نيد نورقحي و مههاوفا نم جرخت ملك نف مكو

 ةلاهجلا نم ةوداع و مالسالا نم اودترا و ةلالضلا رما اولمكا موق

 كلت و هضرع ىلع اولاص و هللا لوسر اومتش و هدر ىف ابتك اوبتكا و

 ةحتافلا“ ىف هيلا ريشا ام متف -نوملسي اوناك ام دعب كلملا اذه ىف جاوقا

 وه باتكلا ما ءابنا نه رهظ عانن لوا و  نوعجار هيل انا و هلل اناف

 مث -نودهاشت امك بالكلاك مبلوص و مه.هتش و نيملسملا رصنت

 نم مهعبت نم و ءاملعلا نم ابزح ىرنف مهياع بوضغملا ءابن رهظ
 نوار و كانوا“ الو" نوربكتست "تنك ءارقفلا و ًءارفالا و ايندلا' لها

 هللا ىلا و ضرالا ىلا اودلخا و  نولعفي ال ام نولوقي و  نوصلخي ال و

 و توركني مث هللا تانآ نوري و هللا ماياب نونمؤي ال و - نوهجوتي ال

 نوركفي ال و - بالكك هلايذا اوقزعي و - بارت ىف قحلا اوسدي نا نوديري

 قولاتغال و ىنولتقل ىلتق مه رسيت ول و - نولئسي مها مهرابمال و ميليل 2

 رك# لك نوركمب - نودصقب اميف مهبيخ هللا نكل و ىلتقم نورسي وا
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  نوملعي ال مه و.عءابه مهركم لعجيف ءامسلا نم رما لزنيف ىمادعال

 نيع ةفرط ىنم دعبي.ال و. هتظفح .ىناكم حربي ال رداق ىعم .نابو

 كوبس و نوسعي و ئينوري لب -دورصبد ال نيفلاخملا نك ْداهَعْفَحَو

 ال ءارس ىقبي ال و بذاك هنا فلح ىلع افلح نؤقلحي:و - نومتشي و

 ال و مهباق ىنامو ىبلق ىف ام رهظيسف - رلضقت الا ةيضق ال و  ئدني

 نابلصلا لها و مهيلع بوضغملا نم نابزح ناذه -نومدكي ام متكي

 ناغلبب و نابيلا رخآ ىف. نارثكي امهنا ىلا ناشا و ةحنافلا ف هللا امه ركذ

 ناوالا كلت ىث اثلاث ابزح عءامسلا بر ميقي مث نايغطلا ىف امملاوك

 متاو نامزلا اذه نامزلاف .ناتلسلسلا هباشتتل و ىلوا ةماب ةهباشملا منتل

 متيئثر و -مهترثك و نيملسملا نم نيرصنتملا متيثر و - نمحرلا دعو املك

 هيلع معنملا ىنعا ةنبل عضو ايلاخ ناكف  مهتريس و ةمالا هذه. دوهب

 ةريخالا ةنبللاب عانبلا لمكي و عءابنلا متي نا هللا داراف . ةرامعلا هده نم

 و ليئارسا ىببل املع ئسيع ناك و -نورظانلا اهيا ةنبللا كلت اناف

 ىا.و -نولفاغلا اهيا ةبوتلا ىلا اوعراسف  نوطرفملا اهيا 5 ملع انا

 الو رخف ال و نامزلا .رخآ ىف مبيلع معنا نيذلا نم لمك١ ًادرف تلعج

  نومحازت و هللا نوبراحت متنا لهف ءاش و..دارا فيك لعف هللا و ءاير
 ميكحلا هللا نم .  نامزلا رخآ ىف هئيبجم ردق ىذلا دوءعوملا حيسملا انا و

 نيبزحلا روهظ دنع ةحنافلا ىف هيلا ريشا ىذلا هيلع معنملا انا و -نايدلا

 ىراكنإ نا و نولبقت متنا لهف نفلا و تاعدبلا عويش و  نيروكذملا

 دسحلا نوكرتي نيذلل ,تاكرب ىرارقا نا و ىل.اورفك, نيذلا. ىلع تارسح
 قزمم لك قزم هللا ريغ دنع نم ناشلا و رءالا اذه ناك ولو دنونمؤي و.

 ام لكب ىنادعا هللا زاف ال و ءعامسلا ةنعلاو ضرالا ةنعل انيلع عمجل و

 ىرشب هنا و -اقح و اقدص مت دق و هللا نم دعو هنا لب الك بوبا

 ميزح وا انبزح نا و هللا ىلا انتيضق عفر دق و - نورظتني اوناك نيذلل
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 دق ةحتافلا نا ماقملا اذه ى مالكلا لصاحف - نولذخي وا نورصنيس

 مهضعب نوكيق ىقربث :نال. ةدغتسم طسو ةما ةمالا هذه نا تنيب

 نينوعلم ًادوهي مهضعب نوكيف لزتت نال ةدعتسم و -ءايبنالا نم ىبنك

 كايك ف تع نووضنتي مازن نيلاضلا ق نولخدي وا ءاديبلا ةدرقك

 نيزلا نه تنك نإ' نيبحلا :كتاولص: ىف هعرقت ىذلا: ءاعدلا ,اذه

 مهياع بوضغملا نوكتس هنا هنم تبث دق و  نودفحي هيلا و قحلا نوبلطب

 حيسملا نوكي ال نأ نكمب فيكف مهرصنتب مكذم نولاضلا نوكيس و كم
  مهيلع تمعنا هلوق ىف هتعامج ىلا و هيلا ريشا ىذلا 5 دوعوملا

 ىدوهن .كيتاي ال -نوثراو مهل متنا نيذلا ثلثلا قرفلا ىف اوقرفت الف
 متنك نا ا ا نع كايسااالا لوغعبلا ءاسلا نم ىن الو ليئارسا عد رم

 كضعب و اينارصن كضعب و ايدوهي مكضعب هللا ىمسي نأ نوبجعتا  نوفرعت

 رظنلا قح اورظنا و - اىموا اميف اوركذ و هللا مالك اويذكت الف  ئسيع

 دهم ل و حنيسم ةرورض ىرن ال نإ نولوقي ما - نوثطخملا اهيا

 هلع ايلتكاو نآرقلا لينا. نوملععبا و نوذتهم ابنا او: نآرقلا جاناقك

 نكد 1 اللا ىاببا+ نما كر زشفم للا بةجاحلا .تدكشاف :_ نورهطملا+الا

 نورفكت و هللا باتك نوبذكت فيك مكحيو -نورصبي نيذلا ف

 دق و -نونمؤت متنك نأ هللا ءابناب اورفكت نا منامي مكرماي ١ هءابنب

 ةناهالا و بيذكتلا اوغلبف مهلسر ى مكتظك اونظ مكلبق نه موق تلخ

 اوحتفتسا و مهبر ىلع نوروماملا لبقاف نودتعي اوناك و اهاهتنم

 هللا نيس اوقتاف - نوهتني الو هللا ليبس نع نودصي اوناك نيذلا باخف
 و دوهيلا لعف متلعف و كرف هللا متكرت كنا  نؤرتجملا اهيا هضغ و

 اولاعت و مكءراب ىلا اوبوتف مهءازج دوهيلا هللا قاذا دق و مهعارآ متعبتا

 نا ؛ككولم ىلا رمالا. اوغلب .و -نودوعت مكعدب امك ك1 لوقا ام ىلا
 اهيلع رصا ةيضق نم ام و  نومحرت مكلعل هللا راصنا اونوك و متعطتسا



 ان

 اه ليدبت ال ةنس كلت و  ءامسلا ىف رمالا رخآ ىف تيضق الا ضرالا لها

 ثيبخلا زيمب ىبح هلها و قحلا كرييل هللا ناك امو  نوملاظلا ء اهيا

 ناو ىلرذك ىلعف ابذاك كا نا و  نورضبت ال ] امف بيطلا نم

  نوددعملا حلفي ال. هنا و هللا نم بصن مسمي .نا فاخاف. اقداص كلا

 ضعب اولهما و  محياوت ىلا اوعراس و - واب ىلع ءالبلا .ناف اوبوت اوبوت

 لاكن و بيرقب  توملا يلا  للذتلا نم هللا اورضحا و  للدتلا اذه

 ىحوا دقو نوعجرت ال و توملا دعب. حالصا الو بيهم رما ةرخآلا

 ال و انيحو و انئيعاب كالفلا عنصا نا نوعاطلا لزب قلء(لبق. ىير اناا

 امنا كنوعيابي:نيذلا نا  نوقرغم . مهنا اوملظ نيذلا ىف 'ىببطاخت

 و نينس نم ىحولا اذه تعشا دق و مهيديا قوف هللا دي هللا كوعيابي

 اويوتف اهفارطا نم اهصقني ضرالا ىلاي هللا و  نوداعملا و نوبدملا هملعي

 اونوكت ال و هدابع و : هللا قوقح ىف اوطرفت ال و. .نولفاغلا :اهيا هللا ىلا

 ىلور لاق و  نومحرب ٌمكلعل .احوصن ةبوت اوبوت و - نوملظي نيذلا نه

 ىنعي ةيرقلا ىوا هنا مهسفناب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا :نا

 - نوهتني الو هللا نوفاخي ال نيذلا .ىلع كفاخا و انمآ ناك اهلخد نم

 مسوفنل اونوك و نيباوت اودجسا و نيعشاخ ةمعضاوم نم اوموقف
 مهو نوقسفي نيذلاك اونوكت ال و . نيدعترم اوركف و .. نيحصان

 رقلا دقف مهبراح نم و  ميظع ىئش نيروداملا راكنا نان: نوكحضي

 متنا و -نوبراحملا اهدان:برحلا هذه. ىب ريخ؛الف - ميحجلا ف هسفن

 سيع حيسملاب اورفك امب مهيلع هللا بضغ موق ركذ .ةحتافلا .ىف نؤرقت

 قوبلصي نا اودارا و هورسا و .هورقح و .هوذآ و .هورفك و ميرم نبا

 بتكلا ما ىف اوركفف -نوعلملا و سافنلا ىقشا هنا سانلا بسحيل

 - نوركفت ال مل ام مهيلع بوضغملا اونوكت نا هللا مكرذح مل ركفلا قح

 ثعبي فوس هنا ملعي ناك هللا نإ هيف رسلا نأ اوملعاف
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 و.هنورفكي كلم: ابزح نا ملعن ناك و وه هناك ىناثلا حيسملا مكيف

 مملعف هنونعلب و هواتقي نا نوديري و هنومتشي و هنورقحي و هنوبذكي
 محيسم مكعاج دقف هردق ءابن ىلا ةراشاو مكيلع امحر ءعاعدلا اذه

 دارا نا. تماقملا اذه -نم تبث و - نولئثست فوسف اوهتنت مل ناف

 ىسع رما ف اوطرف نيذلا دوهيلا مه -!مالعلا هللا دنع مييلع بوضغملا نم

 0 - نآرقلا 2 هناسأإ ىلع اونعل و هوذأآ و هورفك و نمحبلا هللا لوسر

 هءاذيا و هبيذكت و نامزلا رخآ حيسم ريفكتب مكذم مههباش نم كلاذك

 نم دارملا و - نولعفت متنا امك ناتهبلاب ول- و هلتقل ىبعلا و  ناسللاب

 نودقتعي مه امك ةثلثلا هيف دجوي ىذلا ثلاثلا ىنعي ةثلث ثلاثوه و حيسملا وه

 ىنب.نم نورخآلا رايخالا و نويبنلا مه مهيلع تمعنا هلوق نم دارملا و

 - ليواقاب اوطرفا امو هرمأ َُق اوطرف امو حيسملا اوقدص نيذلا - ليئارسا

 وع ةلسلسلااهعالت- :هيلع «كيمتج ٠ ىذا حييسملا سسيع دارملا كللادلك .!و

 لاقتنالا اذهل هناك و -ةمرعلا هناك ضيفلا ىرجم هب دس و ةوبنلا تلقتنا

 دارملا :كلايتك . و  نوملعت متنا امك ةمايقلا و رشحلا وا  ةمالعلا و ملعلا

 اوقدص نيذلا ةمالا هذه لادبا ةلسلس وه ةيالا هذه ى مهيلع تمعنا

 ىنعا نانجلا و ةيوطلا قدصب هولبق و هب اونمآ و ناءزلا رخآ حيسم
 هلوق نم, مظعالا دوصقملا وه و ةلسلسلا هذه هيلع تمتخ ىذلا حيسملا

 اذا هناف -نوزبدتملا هركني ال و ةلباقملا رضتقت امك مهيلع تمعنا

 هيلع لدي امك  نينوعلملا نم هوبسح و حييسملا اورفك نيذلا» دوهيلا مه

 ءادحتب كلاذ عقو ىنعا - نيلاضلا ظفل لعذح دق مهيلع بوضغملا ظفل نا ١

 مهيلع بوضخغم نا -نيقيلا و عطقلاب تبثف -نيرصبملا ىلع ىفذي ال امك اذه

 امك اة ودلال و ءاذديالا. و رينكتلاب - لوسيع رما ىف اوطرف نيذدلا مه

 هنم  نيملاعلا بر هذاخت اب هرما ى اوطرفا نيذلا مه نيلاضضلا نا
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 نمحيلا مالك ماظن نسحي ال و بيترتلا ميقتسي الف  نيلاضلا هلوق ةنيرق

 ةلباقملا ةياعر ناف نامزلا رخآ حيسم مهيلع تمعنا نم ىبعي ناب الا

 هركني ال و نايبلا نسح و ةغالبلا روما مها نم و - ناآرقلا نيس نم

 نم هنا  ماتلا نيبلا روهظلاب  ماقملا اذه نم رهظف  نولهاجلا الا

 هلخدي نا هبر لأس دقف ةالصلا جراخ وا هتالص ىن ءاعدلا اذه ءرق

 هنوبسحي و هنوقسفي و هنوبذكي و هموق هرفكي ىذلا حيسملا ةعامبج ىف
 دوهيلا ىسيع ىمس اهك الاض ادحلم و الاجد هنومسي و تاقولخملارش

 هثئاد ىعدب ءاىن وذ: نم يف ماق نم اونيبف اذه ررقت اذا و  نوعلملا

 هومتحرج و - ءامسالا هذبب هومتبطاخ و هوعرفك متنا و دوعوملا حيسملا وه
 - نوقلاسلا اهيا مدسلاب هومتمتا ىذلا ءابنلا نوبذكتا  ءاتفالا ماهسب

 ىتعامج مملخدي فا عالى مجبر نوعدت منا ءايحلا مكذخات الا

 رفاك لوا اونوكت الف ةحتافلاب الا ةاولص ال نولوقت متنك و - نوضرعت مث

 ءاعدلا اذه نؤرقت منا بجعلا لك ذم بجعلا و  نودحوملا اهيا اهب

 - نوضرعت و هنوسنت مث ةسمخلا كتاقوا ى ىناعملا مبف عم ىناثملا عبسلا ْق

 ام و - نورموت امع ضارعا ىه ال برلا بضغ بجوت ةواقش الا اذه امو

 هذخاف ميديا نم الام اوذبنا نا لوقا ال و رجا نم هب كنج ام ىلع كلأسا

 ايندلا نم ئش ميديا ى ىقب ام ءارقفلا اما  نوذخات متنا لهف الام يتوا لب

 ىرما نم كش ىف متنكنا و -نوملعت متنا و كسفنا اوملظت الف ةرخآلا و

 منا اوملعا و  نولسري موق ى هللا نئس اوسنت ال و متئش فيك ىلونحتماف

  نولقعت متنك نا مهسم ام اوسنت الف ليئارسا ىنب مدق ىلع متجرخ
 الو لبق نم اهلثمك بضغ ام نيتره دوهيلا ىلع بضغ دق هللا ناف'

 ةيناث و دواد ناسل ىلع ةرم مهنعل و مهياع بوضغملا مه امس و دعب نم
 ىفخي ال اهك نيترلا ى ترصحا دشالا بضغلا كللتف ىسيع ناسل ىلع

 باتكلا ىف ليئارسا ىنب ىلا اًثيضق و هللا لاق و - نوربدتي نيذلا ىلع



 انبب#

 ل نو ركذتت نتا -لهف“ - ابك اؤلع نلعتل * و نيترم كفوالا قع لدتمفمل

 ةدارا ١و 1 ريفكت نزلا: «<بضغل؟ ةبجتوملا ةزخخالا* ةدسفملا“ ناك:

 هللا "تحض: .هتيلغ قفتا و نْيتروكذملا ”نيئنعللا“ ى ريشا امك هبلض

 دوهيلا“مه «ةحتافلا ق4 مئبيلع ”بوضغملا هللا مهامس نيذدلاف ت نوخرؤملا و

 اظل“ نا و." نوملاعلا» ةملعي و هوبلصي نا اودارآ و“ حيسملا ؛اوبذك نيذلا

 ىتعملا: اذه نع ةيعطق ةنيرق مهياع بوضقغملا دعب عقو :ىذلا نيلاضلا

 "يسع :زما-ق * اوطرفا موق نيلاضلا' ناف'  نواهاجلا الا ٠ هيف“تاتري الءو

 نائيسا .ناذه و هرما ىف ءاوطرف موق ' مهيلع توضغملا نا: اذه: نم. تبثف

 بضغلا :لحيف مهنثمك اونوكت 'نا 'هللا“ كفوخ مث - نورظانلا اهيا نالباقتف

 -نآرقلا ىق "ةروكذملا هتنعل ممسشم و حيسملا ءادعا -ىلع لج امك ميلع

 ىف ةحتافلا“ ةءاّرق“ هللا ”ةكمزلا“:ام و - نوركذملا ' اهيا. 5ك) ”هيقفت هذه قاو

 تمت" لق*+و- مثكريذاعم اوقلت“ الف نؤاقاعلا اهيا ضيغلا* اذهل :الا ةعكر لك

 غامضل الا عيسملا+ دولا رفك أم و. - نورفت -نياف بلح هللا ةجح

 هنا ٠ .مهعزلا و +٠ نوبقرتي .«اوناك امك ءاجام.٠ و- مهتديقع“ فلات.....هنا

 موقلا“ كالهق مباع هيلا .بنضغف.. هما .تفاخ_ و ليئارسا.. ىب» نم سيل

 ةاؤاضلا». تنليل ٠و ”ةعكر ٠ لك -ىف : اهنؤرقت . ىتلا ةحنافلا اوزكذاف'.نودسفملا

 الو. نولوقي قيذلاك .اوتوكت:ال. و ءاهيف متلمخ ام اولمحاف.ةحتافلاب الا

 ٠ متنا و. اهوبرقت .ال و.اهتوفرعت ال متنا: و. ةحافلا اوبرقت ال :و . نولعفي

 اهب كلمعك :اهتوالق ةعكر. لك -ى.' و. ةجتافلا : ةءارق متبسحا - نودقتعت ال

 اهفورح نم ةفرحب ..متنمآ. اه و :اهنم ئش ىلع ءمتسل و - نوذعزت ام عاس

 هيلع رونلا ةرؤس. تدهش .و. نم ينيب ثعب ىذلا حيسملاب اونمؤت ىتح

 كيلع»:لجيف.. اولمعتا::لا.و اهب .اونمؤت...مل نا. .و..  نونمؤت: .متنا لهف
 متيصع نا ىذلا هتلا:اوقتا. و. دوهيلا ىلع. عابق نم لج: امك هللا بضغ

 دوهيلاب لعف ام نوفرعت و . نوعيطي .اموق اههمتوي و كن ةلودلا و نيدلا :عزني



 انك

 اوناك نا .نيفلعلا نع ىنغ . هللا و.  نومرجملا هزجعت ال و حيبسملا دعب
 فيك رظنيف: متءرق اما در هللا هلاق لب ىسفن دنع نم.هتلق .اه.و ب نوهنيال

 هللا نا.  نوكيف :نك هل. لؤقي _ نا: .اثيش:دارا اذا .هرما امتار و - نولمعت

 فريف ةررغر اوفا هنيسالي ات يع ا يت عبلل
 من فلل 1 .نوماسملا .,نحم انا نولوقت و.+ -نؤملعت
 مشفر لع نات نان 11 نوسوشتااب انكي تاكا 07
  دوهيلا 7 راك مابا ,متيئر دق و هللا ديعو .اوفاخت و ميولق

 ىلع .اوبضغت الو ' اوكلهت نا لبق اوبوت اوبوت -نورصبت الفا
 معن و هللا دارا ام اودرت نا نوردقتا كبر اوي رام الوم كلا ىعاد

 اوشخاف قج هلأ و نا و .- نأمل او سنت ال و هللا اوقتاف - نوردقت ال حنا

 الملا عزتي و ءاشي نم كلملا ىطعي كلام هنا و -نوقتملا اهيا فصاوع

 كل ليق دقف  نولمعت فيك َرظنيف ط هللا 10 ١ نورظنت الا ءاشي 1

 اوقتا اوقتا  نولهجن ال. و مهيما لآم نوبلعت متنا .و دوهيلل ليق ام

 ميرارذ اهخناوا .اورهطت يف يجرلا اوعفهإ و اوعشخلاو ربكتلا اوكرتا و

 الا ءامسلا ىلع عما ال  نوفرصت هيلا يذلا هللا اتا و ليش ١

 اوحرفت كا ىف معامسا 2 نأ اودهاجف نيعطقتنملا مسا

 كامو ها فل هللا مايا. -تبب رسقا. دق,  نوملسملا .. اهيا ةالبمالا رع

 مهركذي و هللا _نوركذي هنوبحي و مه+ - ىلاي و 35 يا

  نوقتت ال : امف ,ائيش هنورضت ال و معنلا نم. كدعو 0 مههلع ----

 موق همنا و -اموق دعو ىسوم نا و 'ئىسوم لثمك هللا دنع انيبن لثم نا

 ا نيصاع اموق اوناك امل ةالفلا ىف  مهعابآ هللا كلها و نيرخآ '

 تاذ ا - نوحللاصلا اهزأ مكمحرب و نودتعملا اهيا مكب لعفي كلاذك

 نوزجعتا - نو ربكتسي نيذلا عد .اودعقت ال و متدسفا ام اوحلصا,و مكب
 مجسفنا ىلع مينا لي الك متعيدخب هنوعدخت وا مكشطبب ءامسلا تر
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 -فيعض دبع الا انا ام هللا ناحبس ةوق وا ملع ىدنع لوقا ال و -نوملظت

 ولمعا وا ةحتافلا اوكرتا  نومهفت ال ك] امف هلسر قطني ىذلا ىنقطناو

 زواجن ال ىه و اهنؤرقتا -نوقنت اموق متنك نا طهللا نم ءايح اهب

 هللا مرذح نيذلا دوهيلا مه مهيلع بوضغملا نا و - نؤارملا اهيا مرجانح

 متنك نا ركذلا لها اولئساف ىسيع رما ىف اوطرف نيذلا مهاهاضم نم

 هنورفكتف لثمك ذوي ىذلا , احيسم ىنود نم نورظتنتا - نوملعت .ال
 ىذلا رزولا هذه ب افك و هنولتقت متدك و لثمك هنومتشت و هنوبذكت و

 نا نوعيطتستا هورفكتل رخآ ًاحيسم اوسسجت الف ىريفكتب متلمتحا
 قداصلا حيسملا اورفكت نا 3 38 وب نودتعملا اهنا نيررولا (اولمح

 رخآ اريفكت اوبلطت الف كل ردق ام مت و لومترفك دق و هللا ابن متيل

 دوهيلا ضعب نع ربخا دق هللا نا ماقملا ليصفت و  نولقعت منك نا

 ىسيع نمز ىف هللا بضغ لحم اوناك مهنا  ةحتافلا ةروسلا ىف

  ةنتفلا عون لك هل اوراثا و هوذآ و هورفك مهئاف ةقيدصلا نبا

 عيمج نولمكي و مهحيسم نو رفكي مهلثمك مكذم ةفئاط نا ىلا راشا مث

 بوضخغملا ةيآ نؤرقت متنا و - نولعفي اوناكام هب نولعفي و ةهباشملا ءاحتا
 ريغ ىف ىشلا عضوك اثبع ةروسلا هذه هللا مكملعا  نوتفتلت ال مث مهيلع

 هللا بضغ اس و نونعمت ال ]1 ام امنوبكترت ةميرج ريكذتل اهبتك وا هلحم

 اوداك و هومتش و هوبذك و ئسيع هلوسر اورفك امل الا دوهيلا كلت ىلع
 منا هللا ردق مكيلع بتك دق و ىلا و دسحلا نم هولتقي نا

 لهف هلثمك ىل متلعف دق و  ممحيسمب دوهيلا لعف امك مححيسمب نولعفت
 ”لثمك انؤ5 و اربذدكت و اورفكت نا  ادعلا .بزخ اي مل ىوه ىقب

 ىلع متممتا منا ممدئاكم و مكمالقا و محدسلا تاهش كك( و,  ىرخلا اس

 نم هوليقا و رحخآ احيسم اومحراف -ةحتافلا ةروس ىف هيلا ريشا ام

 لزني نا نوديرتا  ردقلا اذهب متعبش اما  نورظتنملا اهيا ةزعلا هذه



> 

 لبق نم هب دوهيلا لعف ام هب اولعفت مث عانسلا نم ميرم نبا ىسيع
  نيترم ةنعللا قوذي و ناتلذلا و ناريفكتلا و ناتعراقلا هيلع عمتجي و

 -نومعزب متنا امك _ثالثلا ناعللا هيلع هللا عمجي نل و -* تيازم: كالقلالو

 - هللا بانك َْق بتك ام هيلع مةممتا و مكنم 5 ءاج ًاحيسم متنعل دق و

 اللذت الا هرضحم ال انا نولوقيس  نوركفتت منك نا دوعوملا حيسملا وف

 ردق اذه لق نونموم هب انا و هيذوت و هرفكن فيكف ةعاط و

 لدبي ال هللا ردق نا و ةحنافلا ىف مكْنم بزح ىلع بتك هللا نم

 نوثدحملا اهيا اهيلع نورصت متنك دق و ط ةحنافلا نؤرقت الا نولهاجلا اهيا

 مكسفنا باذع اهمازنلا راص و اهومتيداع متنا و ةحتافلا م؟اداع مويلا

 كلاذ دعب نولتت ال و  نوعيطتست ال و اهنوعلبت غئاس ريغ ةعرج اهناك

 الا مهياع بوضغملا ريغ نولتت ال و - نوملاتت متنا و الا ةروسلا هذه

 نود علك .ىف ؟ اديدش اباذع اهنورت وداع - نومدنتت و مكسفنا ىلع لوبضغت و

 مةلكول نودوت امبر و ةرسحلا ىظلب مكبولق قرح ذئنيحف - نؤرقت

 - نوكرت

 (عبارلا بابلا)
 ناطاس مه دنع سيل عءامسلا ىلا دعص ىسيع نا نومعزب نيذلا نا

 لوسرلا هلاق وا هنوعبتيف نارقلا ىف هللا هبتكا  نوبذكي الا مه ناو

 اثيدح الو بابلا اذه ىف ةيآ دحجت نل و  نوريفي مه لب الك هنواوقيف

 دوعوملا حيسملا نا مميلع بوضملا ريغ ىلاعت هلوق موهفم نم تبث.دق

 هللا بضغ نيذلا نوملسملا نحن انا نولوقي نيذلا هنعلي نا هل ردق دق
 حيسملا نا انضرف ناف.- نوملعي ذل دل مهو دوهيلا ىل اع بضغ امك مهيلع

 ا عمتوف كااذ دنعف ط ليف الا هياع كو هنأ عدلا حيسملا وه دوعوملا

 نقلا ند خدعل و لكراصنلا ند ةئعل و ا- ذ وهيل !| ند ةنءل - تلك تائّعل

 و لوسسبع لازتإ ىف رسلا,ناكي -نويذكي ىهلويت دع دا ا
 كمم نونعاي نيدذلا ق نيم هلا لاخدا و نعللا نسا ليمكت
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 000 00 اال ليعاا_ييلسلا كقملا هلبقير الرز بويباطتسملا انتو
 ىلا: .نظناف . طرخآ لجر. هماقم بلص و. ةيناثلا :عامسلا :لئا عفر 0 نا

 .باتكلا' ىف.اهودجو وا ' ةعقاولا هّله .دنع نيرضاح. اوناك اب نوتجني بذك

 نوزيفي ..مهما. لب. الك . نوقدصي .اوناك نا. اانل اهوجرخيلف ةنسلا و

 فلاخي. لقعلا نا: مهسفتا . ىف نوريكفي ال و نوقتي:ال و هلوسر و هللا ىلع

 ”"لبلظعتا قشييلص:ةئذلا ناف:.:ب.نوسفتملا اهقدصي..ال ونإ ةصقلا هذه

 هنا ةاروتلا. ىف لاق دق و هللا هبلص فيكف .نينموملا نه ناك .نا' ىسنع

 اممع ىلاعت».و هناحبس نءوم هنا. ملعي .و ادبع نعل ١. نوعلم وهف, بلص نم

 ةاروتلا لها: لئشاغ. بلص .نم ناك . .ةاروتلا .ىف هللا نعل, دق. و  نوفصي

 ؟نيغ .ءادعاز نم ىييلصملا,:ناك , نإث و. ة.نوملعي الي نيذلاب ,نم تنك نا

 كميك او .هسفن اكئربام 5 هيلنص, دنع بولصملا ,تكس فيكف رافكلا نم و

 مايا:.ةثلث ىلا الا. نوتومب ال. نوبواصملا ناك - و. نونكملاك ةرما ىقب

 ءادعا .نم اودع. نوبلضي نيذلا. لئساف ةيفاك .ةلهملا .تناكف #نوديزب ول

 قبي ملا-  نولقاعلا هلبقيا دمالا اذه ىلا بولصملا تكس فينك اىسيع

 هباحصا و هبابحا و هناريج, وب هناوخا و هجوز و هما نم ءادهش هل

 ال تاهيه تاهيه  هنوفرعي 01 و ها مهعدوأ ناك. نيدللا نع قو

 لاقثم مكدنع ققن“اما تايزتفملا_هذاه“نيب و قحلا: نيب ناتش و. نومعز

 اهلبقت الو امل لضا-ال تافارخ صصقلا هذه لب - نولقعت هب لقع: نم .ةرذ

 هللا باتك “قف ةيفختلا وا ةيلجلا :ةراشالا اهيلا دجوت الو ةحيحصلا ةرطفلا

 الإ مه 000 00 11 نوعتب ال -.انوعيتي. نيذلاق .هلوس ربا .ق.لاو

 ف ينرع كوزتلا ظفل نا ملعاف ىسيع لوزن امأ و - نوهمعي

 ام و - نوهقفتمل اهيا ليزتلا . نغم: نوملعت و-.لالجالا و. ماركالا لم

 هلم مهفي اقم ا ص هللا لوسر. .نم 1 تسلا بتنك مك انيئر

 نم دحا ّ عاعسل ا : ظفل اندجو م 1 عامسلا . ّنِم لزب ىسيع نا
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 لو ودخلت - ةملغي ”جهيذم نفاع اذوعت وسامر رز ةاعاص را“ قماش

 كالا اطر انو حرا لوا بكي !يكسبس ةوتوح ارم مرسال
 دوو فوتشوب ؛لارقلا لعب كني دع قابقن ةاقراخاو- نا مهامعتل

 حرف . لسرلا هلبق نم“ ”تلخ ذق لوس الا دئمحم' ات هناحبس هللا لاق

 ةيآ ةذه و -تولسرملا و مهلك اوتام لبق نم اوناك' نيذلا ءايِتنالا ناب

 - نوفلتختي تتاحتصالا ناك د17 هنع هللا ىئّضر قتدصلا" ركبوبا ”"اهالت

 ' هلأ قص هللا" لوشز توم ى ةباحَصلا“ ن»- سانلا' ضعب ؛كفلتخلا اذا * “طا

 لاق لك دىاسو !ةاينع جرب“ امك ”عجزيتش "ةنا رع “لاق و جلس و هيلع

 ازناك متون -طفالعتل كيوي“ . عت نوتطختيتاوناكب نيل مهتفلت)
 ةزوكذملا ةيآلا 985 .و'هلوح ”ةباتحضلا عمتجلا زو ' ربنا قلع ماقف - نومنعزب

 جلاس و هياغ هللا ىلض هللا لوسز“ تومل مهلك . نيغقت# ةوناك و -'نوغمسا لاق"

 اوناك و مويا ”كلاذ- ىف "تزن "يالا تاك ”بيجع زاب“ اوزثات "+ اوعتفسف

 مويلا“  كللاذ- <“ مهتم "دعتام < نقي اه و - نوقالتضي و تنوكوي

 - نونملا متمكردا دق و اوتام- دق مهلك عايبنالا نا-ستلقلا :ميمصب نما هنا.الا

 ىلع اوهبنت و متدبحل ةطبغ لحم ال و مهوسر توم ىلع: فسا مهل ىقب امف
 نولتي ..اوناك“ و“  نؤعجار-هيلا انا زؤ هلل انا اولاق و'-مهتويع« تضاف. ,:ةتوم

 نبت ناس لاق وس نوكيي- .وتويبلا#و قاوينالا +و ةثلكذنلإبإىتاقيآلا هذه
 ' ركب ئ.اةبطخ+ دعب ماس و هيلع هللا ىلص هللا .لوسرل رب وه و ؛تباث

 :.ظاننلا ١ كليلع:: ىمعف .ىرظانل داوسلا.. تنك

 « رذاحا ثنك . كيلعف تيميلق ..ةلدعب . عاش . نم '

 ىسدع وا -ئسوم تومع نا «ىلابا الف تما“ ذاف:كيلع.ناك هلك :قوج لاا ديزي

 7 4 3 و اق اذا 0 لح ظل ىف نامللا لما سا
 اهيل مَحَر ,يال هنأ لوقلا* اذه “نم نؤديويف 2ايندلا هةنهر ندزروا نادل وه <!

 ةرواحملا هذه ىلإ واكمل الا ظفللا اذه هللا راجل ام و بليتوا

 5 3 "ىف 1 مك



 ٌء

 اهراثآ و ةبحملا بادآ مبهم ردصت ناك فيك و ميهيبن اوبحا فيك مهيلاا ورظناف

 دعب ىبن تايحب اوضر ام مهما مهتريغ تضتقا فيك اورظنا و  نولداجملا اهيا

 ىلع مهبولق تعمتجا و -نوقشاعلا ىدهي امك طارصلا ىلا اودهف هللا لوسر توم
 متيتا مث  نورشبتسي هب اوناك و هب اونمآ و لسرلا هلبق نم تلخ دق تيآ موهفم

 مدبحم مكرماتا - نولوقت ام .نولوقت و هردق قح كيبن متردق ام مهدعب
 نم بيرق و فلا ىضم دق و ايح ءامسلا ىلع ئسيع ئقبي نا مكيبنب

 ًانزفدم مكيبن نوكي ناب متيضرا  نومكحت ام عاس هللا لوسر توم ىلع هثلث .

 هللا اوقتا تقولا اذه ىلا ىح وهف ىسيع اما و  ةنيدملا ىف بارتلا ىف

 عامجا لوا ىسيع توم ىلع ةباحصلا عامجا ناك دق  نؤرتجملا اهيا

 متنا امك هنم اجراخ درف ناك امو ممعيمج قافتاب مالسالا ىق دقعنا

 نال لل باقر ,لخ هنع هللا .١ قضر قيدصلا ١ نم. ةنم اذه و! .- نوملعت

 . لهف ىسيع توم و مهلك ءايبنالا توم نآرقلا صنب تبثا هنا مهلك

 و نمحرلا نوفلاخي و نآرقلا نوكريي فلخ مهدعب نم فلخ مث نورك اش متنا

 حيرصلا نايبلا ررك و - حيسملا قوت نارقلا نا اوملع دق و -نوريفي هللا ىلع

 ءافلخلا متاخ ناب نيملسملا رششب و ءامسلا ىلا دوعصلا نم هعنم و

 - نورظني ىدعب حيسم ىاف ةياللإ نعاألا |! نسل .ةمالا_ هبله حيسم و

 هللا باتك اوبذك دق و نارقلا انافك و حيسم ةرورض ىرن ام اولاق و

 ىل دهشي نارقلا نال ىنوبذك ال نآرقلا نوعبتي اوناكول و - نوماعي مه و

 مهنسلا بذكت و  نونموي ال نآرقلاب و نوفلصتي مهما تبّثف اوبذك مهنكل و
 دق كلملا نا نوري و  نوايامتي اهيلا و ايندلا الا ممبولق ى سيل و

 ىلا اورظني ملفا -نوعجرب ال مث مامحلا رده و ماسلا لح و كزلز

 نوربكتسي موق مهنكل و اهب نواقعي بواق محل نوكتف ضرالا دسافم
 ةباد عون لك نم ضرالا ىلع قاخ دق و نامزلا اذه مدآب نورفكيا

 و بايذلاك مهمضعب و بالكلاك سانلا ضعب ئارت و نورظني الفا
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 اهلثمك مه.و .سانلا .نم بزح .هلثمك رهظ و. الا ناويح نم ام و
 مدآ هللا. قلخي . نأ ناي ىلا اهقتف قتح ضرالا .تقتف كلاذك .و -نوامعي

 اذا و - نولقاعلا اهيا هللا ةئسل ليدبت ال و  هحور هيف خفني و اهدعب

 تنومحرت مكاعل .هيلع هللا فشك ام اوعبتا و .هللا ةفيلخ ىلا اوعراس.مذ ليق

 نحن و الهاج عبتن نا انل ناك ام اولاق و ظيغلا نم مهيعا رمح مهيئار

  نوملاعل انا و.اًثيَش ملعي ال ىذلا عيابن ١ انعيابي نا .هيلعف .هنم ملعا

 اماو مهرذ و مهروص ىلع اوعلطي. و مهبر ىلا .اوعجرب, ىتح اوربصيلف

 مث مهبمولع ةقيقح رهظا و مهميطارخ ىلع هللا مس دق و  نوديكي

 و -ركنملا مهوجو ىف فوعت قحلا ىلا اوعد اذا وو  نومدنتي ال

 ىمعأ و مهمولق ىلع هللا عبط نيذلا كلوا - لوبس مهو انيلع كورت

 حيسملا نورظتني مهنا و..-نوسناوي ال, ممف مهوجو سمط و مهراصبا
 مالسالا ف تلخدا ةسوسلم م تاملكي نوحيرفي و عاهلسلا ند

 مهيلع لزن ١ نويذاكلا الا كلهي لهف *كذم نآرقلا لاق دق و. ليجتالا

 نآرقلا نا و .نوفرحي اوناك امك اوؤرحف دوهيلا ًاوهباش وا رجآآ نارق

 املف هلوق نوربدتي الا نارقلا ى هب رقأ حيسملا و حيسملا قوت دق
 دادعا ىف راشا نآرقلا نا و  نومع مه ما اهافقا بولقلا , ىلع ما ىبتيفوت

 اودعف رمقلا باسحب انيبن ىلا مدآ نم اىضم .تقو ىلا. ريصعلا ةروس

 سداسلا فلالا.ى تقلخ ىلا اوملعاف اذه ررقت اذا و بنوكشت متنك نا

 اذه لوقي فيكف ةمطاف ىنب نم ىدهملا نا نولوقي لاهجلا ضعب نا تعمس#ل

 ملعي هلا: نا باوجلاف مهتم سيل:هنا-و  دوهعملا ىدهملا انا ىنا لجرلا
 ىذلا ئيديهملا انا نا كلاذعم و لالا و بيسبلا تقيقح و لاوجالا ةقيقح

 هلل وقتاف دةمطافلا ئغب ند هنا هيف عاج 52 و دوعوملا رظربملا جيبملا وع

 كف ةمطاحللا ةعانلا و



 ب

 هتاعاس 101 قف. نيدانلا مويلا قى مدآ قلخ امك هتاقوا رخآ قى

 -نوملظت ال و .نوركفت متنك نا ىلامز دعب مدق عضوم قود نم حيسمل سيلف

 ضورفملا كحيسم نولزنت .نامز ئابف ىدعب نامز ال نامزلا بحاص اناف
 ليجنالا, ون ..:ةاروتلا ..ةدعلا هذه ىلع قفتا دق و -نوبذاكلا. ابا
 رخآ :ىضم.دق و -نوباترت متنك نا باتكلا لها اولئساف نارقلا و

 ةيال اذه .ى نا و هدعب حيسملا لوزن تقو ىقب ام و سداسلا فلالا
 -نوربدتملا اهملعي و نآرقلا ىف دوعوملا ىلاعم نم اذه ناك و  نوبلطي موقل
 ناو.  مدآ هيف قلخ . ىذلا' سداسلا مويلاك 'سداسلا فلالا نا و
 -'نودعت امم ةنس قلاك كبر ذذع' اًمْوِ

 وه اذه اننأامز نا اومذعا  نيرظانلا نم عاقتالا و عاهدلا لها اي

 ةقيقح ةعمجلا موي اذه“ انموي نا و  نيرخآالا نم انا و *نامزلا رخآ

 هيلا جاتحم املك تعمج و - نيضزا و رايد سانا هيف تعمج دقو

 - فواعملا و مولعلا عاونا نم و - نيدلا و ايندلا ةداعس نم سانلا سوفن

 دنع ىناث ةروباب لك ىرتف سوفنلا تجوز و - نيتملا عرشلا رارسا و
 اهب تعمج و: - نيبرغملا و نيقرشملا نم جاوفاب اهعاسمأ و أهحابصا

 عمجيي رمالا رخآ "وك قيما محرا هللا نذاب برغملا و قرَشملا رامث

 قلخلا ىجنت و نيملاعلا ىلع و َةَمالا هذه ىلع ةمحر انئيد لمس هيف هللا

 رهظي و  نيقداصلا قدصا وه و هللا نم دعو اهيلع اونأك ةرفح امش نم

 -ةنمزالا رخآ وه هنا نامزل لاقي نا زوجي الف ةيفخم ةمايقلا ةعامي نا لاقي الد“

 املك اذهل نم طبعي“ ةقاخلا“ءاياج ايندلا فولا 'هبش ناّزقلا قأ كالو
 ”لاقتم تةنظفلا ىوذ لعارتخي ال يممانلق



 فن

 هيف نولخدي موق لك نم اعمج ىرت و اهلك نايدالا ىلع مالسالا

 دق و هيلع ءامسلا و ضرالا دهشت .ةعمج اذه اننمز نا كلش الف -نيياوت

 ف ةعمجلا هذه قى تقلخ ىلا و  نياوالا ى قرفت املك هيف عمج

 هللا ىفص مدآ قلخ امك - نيملسملا و مالسالل رسعلا و رصعلا ةعاس

 ناك و : نيحلا اذحل اجذوع ناك هنامز نا و ةعمجلا ةعاس رخآ قى

 بئاصم تبص و هيف مالسالا رصع ىذلا رصعلا اذهل الظ هرصع تقو

 مايالا هذه قى نورت و - نيدلا سمش برغت نا تداك :و انئيد ىلع

 نيفلاخملا لوص و ماثللا و مالظلا ةرتك نم رصع دق مالسالا رون نا

 هكرادتي ملول .هنم را ئىقبي ال نا داك. و - نييذكملا و مالقالاب

 هباشي ادد# هيف ثعبي نا هللا ةريغ تضتفاف - نيعملا ميركلا هللا لضف

 ىنملع و رسعلا ةعاس ىنعا رصعلا.تقو ىف مويلا اذه ى ىنقلخف  مدآ

 امكح ىبلعج و -نيمركملا هدابع قى ىنلخدا و - مركا و هندل نم

 هللا نا موقلا ىار و - نيمكاحلا مكحا وه و نوفلتخي نيذلا ماوقالل

 و -قامحف اولاض و قاواف اودرط و ىنديا رما لك قو قرصن

 هداز و ىلع هللا لضف ريحتلا ى .مهاقلاف ىتاسلس ىوق و ىتعامج داز

 اهيف دسفي وه و ضرالا ىف ةفيلخ الجر هللا لعجي | اولاق و مهنظ عءوس

  نوملعت ال اه ملعا ىلا لاقف ىتطساوب هللا مهباجاف عامدلا كفسي و

 اوبسن و نيرصنتملا نه نالف لتق ديرا و امولظم نالف لتق اولاق .َو

 اهلظ سانلا نولتقي و ضرالا ىف نودسفي نيذلا ف ىنواخديل ىلا لثقلا

 ناتهب الا تسيل هذه مهتاملك نا و اهنم ىرب ىلا ملعي هللا و اداسف و

 موق نع ةياكح ىلا هللا ىحوا كانه و نيملاظلاب ميلع هللا و ىلع.

 ترج ام و  نيئرتجملل ةربع نوملعت ال ام ماعا ىلا هلوق ىلا اهيف لعجب |

 لبق نم قبس ىذلا هللا ءابن اومتيل الا مهعسلا ىلع لاوقالا هذه

 هللا مهباجاف عامدلا كافس و داسفلا ةمهت ىف مداب ىناهاضم اوتيثيل و
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 هيف نومعزي. ىذلا كرشملا لتق لبق ىحولا اذه عيشا ٍ عبط كق و هريحوب

 هلتقل اولا .ىلاحصا ناك هيف نومعزي قارصن توم لبق و. هتلتق ىلاك

 -نيعفادملا ريخ يه و مدآ ى ,تليق تايلر انوع عفاد ىذلا هلل دمحلاف

 نم تعلط. اهناكف . بورغلل تند ام دعب مالسالا .سمش ىل. در ىذلا وه

 تقلخ ام و مدآ لثمك ىبر دنع ىلثم :نا و.- نيبلاطال تلجن .و اهبرغم

 ريك و :عابضلا و دودلا يبهابلللا و معنلا ضرالا ىلع تريك ام .دعب؛الا

 مدآ ناك ١» و اضعب اهضعب فلاخ و .اهرهظ .ىلع , باودلا عون لك

 ىناطعا و مذآ- هللا ىنلعجف مهيب .احتاف و مهيلع انكج نوكي و مينكله

 نيلسرملا ديس و. نييبنلا متاخلا زورب ىباعج و رشبلا ىلال اطعا املك

 وه. ىاثلا !مدآ ؛.قلخي.نا ؛لزالا نم رلضق ناك..هللا نا هيفءرسلا و

 لوالا. هتفيلخن وه ىذلا مدآ قاخ "امك: نافزلا رحخآ.:ى .ءافلخلا متاخ

 - ةحتافلاب .٠ ةمتاخنإا- هباشيل و . ةرطفلا ةرئاد ريدتستل -ناوآلا .خرش- ىف

 ىلع" عونصملا لديل و - نيبم ناطلسك ديحوتلل هباشتلا اذه نوكيل و

 لمتشت لي ةدحوأا ىهاضت ةريدتسملا ةيثلا ناف  ةيروصلا .ةالدلاب هعناص

 طئاسبلا :نم :قلخ :املك .ى .ةرادتسا دجوي كلاذل و.. ةدجولا ىنعم ىلع

 هللا .نا .سانلا : ملعيل .ثالاذ -ةيوركلا نم اجراخ . طيسب .دجوي .ال و

 هنا اوفرعيل و . ةيدحالا خغبصب هقلخ املك غبص ىذلا درفلا دحالا وه

 تضتقاف رولا بحيبرتو.هللا نا مالكلا لضاح..و - نيملعلا بر وه

 ىذلا مدآب .اهباشم ءافلخلا .متاخ وه ىدذلا ناسنالا نوكي نا هتدحو

 نم+ حورلا هيف خفن نم .لوا و. ب ئمظع ةفالخ . ىطعا .نم لوا. وه

 ةردخالا ةطقنلا» لصتي ٠ ةرئادك. رشبلا عون نامز نوكيل -دئىرولا تر

 ديخوتلا و .ناسنالا هيلا ىعد ىذلا ديحوتلا ىلع لديل-و . ىلوالا اهطقنب

 مناسنالا#قلخ ..ىف ,ايازود,_ءاعضو زاتخاف ل عالا: انبزأ ىلا .عايشالا: بخلا

 نبا انتوتماناوإللا ءلوأ ىف ؛ مدآ نم. 'دإن..ناك  امك..مدآ ىلع متخ كالاذلف



 فاعل

 انيبن وه -ةقيقح. نامزلا رخآ مدآ نا.و  نيركفتملل ةيآل .كلاذ:ف
 2 لهتاؤبإ ملغل بكرم هقيبيتك هني وأ عويد اقيتتتلا» او قل للنتخاو تبسيط هلال

 ىف ركفف مهب اوقحلي امل ممنم نيرخآ .و هلوق ىف هناحبس راشا هيلا و
 تبذجاو هلمكا و همتاف لوسرلا اذه. ىذيف ىلع هللا لزنا و - نيرخآ هلوق

 ى لخد. نمف -هدوجو ىدوجو راص ىتح -هدوج و هفطل ىلا

 و !ىتعم- وه اذه و - نيلسرملا ريخ ىديس -ةباحص قف لخد  ىتءامج

 نيب و ىببب قرف نم و - نيربدتملا ىلع ىفخي ال امك ميتم نيرخآ
 ناك جلس و هيلع هللا ٍلَض انيبن نا و  ئاز امو ئفرغ امف 2 ئفطضملا

 ضرالا ىلع قاخ ام دعب مداك قلخ و  مايالا ىبتنم و ايندلا ةمتاخ مدآ

 ال و.  ماعنالا و عابسلا نم فنص لك و:باودلا نم عون لك

 نيضرالا ىلع دودلا و عابسلا و معنلا عاونا نم ةقيلخلا هذه هللا قاخ

 ايناللا 'اورثا- نيذلا و” نيرفاكلا و*”:نيزكلافلا قم“*“ رحت , للك *اوعا

 شقوفنلا ىنعا اهسومس و اهرامقا و اهنوخت عامسلا ىف قاخ و نيدلا ىلع
 دمحم هقما 'ئذلا مدآ اذه دعب قلخ - نيروثملا نيرهاطلا نه ”ةدعتتملا

 هيلا و  ةقيلخلا ماما و دعسا و ىقتتا و مدآ كلو كلما وه و3 لا

 2 ةفيلخ 'ضرالا "ق لعاج ىلا. ةكئلملل كلبر لاق ذا هلوق قف هللا راشا

 دوضَقللا' اذه ىِلَع ”ةيعطق .ةلالدب :لدي ذآ ظل نا هلآلج و هللا ةّرعت"و

 هناةكلش الق+_ دوهيلاك تل تتنك نا” اهقابس و: ةيآلا. "قابس "ةيلع لدي

 راشا- هيلا و“: دومحملا ىتنلا اذهل ةيرذلاك ةمالا و نامزلا رخآ مذآ

 -نّيلفاغلا" نم نكت ال وا ركفت و هيف' نعماف روكلا كانيطعا انا هلوق ف

 ىلا لمك و نسماخلا فلالا نم عدب دق مالسلا هيلع انيبن ةيناخور نامز نا و

 نيصفت و - نيدلا ىلع هرهظيل ىلاعت هلوق ىف راشا هيلا زف سداشلا فلالا رتخآا

 مدآ ةيناخور نا و مدآ مدق ىلع ءاج دق ملس و هيلع هللا ىلص انيبن. نا عاقملا

 غازجا نم ناك املك" مويلا اذه ىلا :ىلخ 1 ”سئماختلا مولا ىف تعلط" دق
 نس
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 0 و اهتاقولخم عيمجمب ضرالا ناف هتيهام ةقيقح و هتيوه

 ةقيقحلا نم تلقتنا دق هتدام ناك 0 ةيوه ةقيقح تناك اهتاعونصم

 ةيناوسنلا ةيوهلا ىلا ةيتابنلا ةقيقحلا نم مث ةيتابنلا ةقيقحلا ىلا ةيدامجلا

 ةييكيكلا  تالابكلا |. نقي ةيناحفرلا . ثنخ !:نمإر تلقتنا قللاذ .دعبا. مث

 00 1 ةيشلا, ]ىلا ةيرمقلاةفاونالا نم . و ةيرمقلا .تالايكلا ىلا

 ةقيقحلا جراعم ىلا ملاعلا تابقي رهاظم, اهلك :,تالاقتنالا::هذه تناك و

 انايآ 1 تقرا, فاثو,..اداهج تقوا::ق. .ناك .ناسنالا :ناك 6 ةيناسنإلا

 عمج ىتح اسمش و ارمق و ابكوك كلاذ دعب و اناويح كلاذ دعب و

 ةيواوسلا و ةيضرالا ىوقلا نم هترطف تضتقا املك سماخلا مويلا ىف

 ةأرم وا مدال الماك ًادرف هلك قلخلا ناكف  نيقلاخلا نسحا هللا لضفب

 ىلع ايافخلا هذه ىرب نا هللا دارا مث د مركأ و هللا هزعا ىذلا هدوجول

  لاصخلا هذه هلا رهظم وه دحاو صخش ف لامكلا دجو

 ةرخآلا ةعاسلا ى لماكلا عماجلا ىلجتلاب مدآ ةيناحور تلجتف

 تعلط كلاذكف  ةتسلا نم سداسلا وه ىذلا مويلا ىنعا  ةعمجلا. نم

 اهتافص لامجاب سماخلا فلالا ىف ملس و هيلع هللا ىلص انيبن ةيناحور
 جراعمل ىلوا ًامدق تناك لب اهتايقر“ ىهتنم نامزلا كلاذ ناك ام و
 سداسلا فلالا رخآ ى ةيناحورلا كلت تلحن و تلمك مث اهتالاهك

 هللا نذاب سداسلا مويلا رخآ ىف مدآ قلخ امك  نيحلا اذه ىف ىنعا

 هتمأ نم ًارهظم لسرلا ريخ انيبن ةيناحور تذخذتا و  نيقلاخلا نسحا

 باتكلا ىف هللا دعو ناك امك اهرون ةبلغ و اهروهظ لامك غلبتل

 نكت ال و نمآف  دوهعملا رونلا و - دوعوملا رهظملا كلاذ اناف -نيبملا
 هلوسر لسرا ىذلا وه ىلاعت هلوق ءرقاف تئش .نا و ب نيرفاكلا, نم

 اذهف  نيدتهملاك ركف .و هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيد و ىدهلاب

 رشعم اي رابجلا نم ةيناحورلا روهظ لامك تقو و راهظالا ,تقو
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 ى ثعب مالسلا هيلع هنا راثآلا ىف ءاج كلاذ لجال و - نيملسملا

 -نيقيلا و عطقلاب سماخلا فلالا ىف ناك هّثعب نا عم سداسلا فلالا

 و -مارملا ءافيتسا و ماتلا ىلجتلا تقو ىلا ةراشا هذه نا كش الف

  نيملاعلا ىف ةيدمحملا ضويفلا جومت مايا و  ةيناحورلا روهظ لامك

 حيسملا لوزبل  دوهعملا نامزلا وه ىذلا سداسلا فلالا رخخآ وه و

 همدق ءاطوم وه نامزلا اذه نا و  نييبنلا بتك نم مهفي امك - دوعوملا

 نيرخآ و ةيأ نم مهفي امك ةيدحالا ةرضحلا نم مالسلا هيلع
 -نيلقاعلا نم تنك نا ركفف  ةرهطملا نحصلا نم ىرخا تايآ و مهنم

 سماخلا فلالا ىف ثعب امك ملس و هيلع هللا ىلص انيبن نا ملعا و

  دوعوملا حيسملا زورب هذاختاب سداسلا فلالا رخآ ق ثعب كلاذك

 الا هركني ال و .- ةوحجلا ىلا ليبس الف نآرقلا صنب تباث كلاذ و

 فيك و مهنم نيرخآ و ةيآ ىف نوركفت الا. نيمعلا نم ناك ىذلا

 -نيرخآلا ىف ادوجوم لوسرلا نوكي نا ريغ نم مهتم ظفل موهفم ققحتي

 -نيركنملل رفم ال و هانركذ ام ميلست نم دب الف  نيلوالا ىف ناك امك

 سداسلا فلالاب قلعتي مالسلا هيلع ىبنلا ثعب نا نم ركنا نمو

 راص و ناقرفلا صن و قحلا ركنا دقف سماخلا فلالاب هقلعتك

 فلالا رخآ ى ناك مالسلا هيلع هتيناحور نا قحلا لب - نيملظلا نم

 ماوعالا كلت نم لمكاو ىوقا و دشا مايالا هذه ىف ىنعا سداسلا

 نم بزح ىلا ال و ماسحلا ىلا جاتحت ال كلاذل و - ماتلا ردبلاك لب

 ةدع دوعوملا حيسملا ثعبل هناحبس هللا راتخا كلاذ لجال و - نيبراحت

 لدتل- -*تنانئاكلا“*ريدخ“ اثكزنس "ةزجته- نم ”ندبلا ليل“ ةدعكا كلآملا نك

 ةثاملا عبرا ىه و .- تايقرتلا بتارم نم مات لامك ةبترم ىلع ةدغلا كلت
 قبس ىذلا نيدلا راهظا دعو متيل - نييبنلا متاخ نم فلالا دعب

  ةلذا مننا و. ردبب هللا مكرصن دل و ه]وق ىنعا - نيبملا باتكلا َُى
53-4 
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 ا نيقيلاب .. نيزذبلا ىلع ؛لدت' - اهئاف -'نيرصضبملاك-اةبآلاا .هذه ىلا. .*رظناف

 نآ"كاشأ الف د نئارخالل"ةيآ تناك: ردب *و:  نيلوالا رصنل) تضف“ ندد

 ةالع اردبلا“ ةليل ةباشي ىذلا- ىنالا“نامزلا ىلا ةفيطل“ ةراشا“ ةبآلا 'هذه ىف

 دنغ" ةراعتسا ردبلا ةليل ىه و فلالا دغب ةئام عبرا ةنس ىنعا

 عم ىضاملا نامزلاب قلعتي :رخآ ىنعم ةيالل ناك نا و  نيملاعلا تر

 -نارصن رصنلا و نيهجو ةبالل ناف -نيملاعلا ىلع ىفخي ال امك ىنعملا اذه

 نامزلا نس .لابقتسالاب قلعتت ردب و ىضاملاب قلعتت ردب -ناردب ردبلا و

 مالضالا ناك و ناوالا اذه ىف نورت امك نيملسملا بيصت ةلذ دنع

 3لاملا و. نامزلا. رخخآ ق/اردب نوكيس هنا ردق. ناك :و 2 لالحلاك .ءدب

 ىف ًاردب مالسالا نوكي نا هللا ةمكح تضتقاف -لالجلا ىذ هللا. نذاب

 ةركف ركفف ردبب هللا ميرصن دقل هلوق .ى .راشا هيلاف  ةدع ردبلا هباشت ةئام

 ىلع انه .ىلا دق ميرصن دقل ظفل نا و  نيلفاغلا نم نكت ال و ةلماك

 ٌلصاخحف - نيفزاغلا نلع ىفختي ال امك مكرصنب ىنعع قتعا رخآ هجو

 'مغر- ىلع نيتلذلا دعب نيتزعلا':مالسالل ردق دق ناك هللا نا مالكلا

 ؤرقت امك هدنع نم الاكن نيتزعلا دعب نيتلذلا ممل ردق ناك نيذلا دوهيلا

 نيملسملا تاصا املف  نيملاظلاو مهنم نيقسافلا ةصق ليئارسا ىنب ةروس ق

 مهماب نولتاقي  نيذلل نذا هلوقب هللا مهدعو ةكم ى ىلوالا ةلذلا

 نا مهرصن ىلع هلوق ى راشا و ريدقل مهرصن ىلع هللا نا و اوملظ

 ردب موي دعولا اذه هللا زجناف  نينمؤملا ىدياب رافكلا بصي باذعلا

 ىتح هلوقب ةيناثلا ةلذلا نع ربخا مث - نيملسملا فويس نيرفاكلا لتق و

 نادي ال. حتفلا و ةبلغلا مخ نوكي ىنعي) جوجام و جوجاي تحتف اذا

 جو. ذئموي ممضعب انكرت و  نولسني بدح لك نم مهاو (دحال مهب
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 ممجورع و داز« لكن .مهزوف و مهرفظ بدح .لك نم دارملا و -*ضعن ىف

 هلوق نم دارملا و :-نيرهاق  ةساير لك قوف مهنوك و. ماقم لك ىلا

 نامزلا' كللاذ ىف دقوتست تاموصخلا ران نا نضعب ف جومب ذئموي مهضعب

 ةضفلا-و "تهذلا“ نوقْقني و - نايذالا“ لها“"قرف نم ةقرف“"لك ف

 -نيملسملا دادّترا و د>لاطبالا و مالسالا بيذكتل -َنلابجتلاك

  ماقملا نم ريثك ىف هللا راشا دقو  نيهوتلا نم .ةولمم ًابتك نوُفلْؤي و

 نوملسملا نوكي كانه و -مالسالل ةبرغلا مايا مايالا كلت نا

 اماف نيضعك نونوكيف ةقرفتلا فصاوع مهيلع بهت و - نيروصحملاك

 ىرخا ةقرف لكات ةقرف نا هنم ديريف ضعب ىف جومب ذئموي مهضعب هلوق

 ف و -نيضرالا ىف .مهجورخ رابخا نوعمست و جوجام و جوجاي ولعت و

 ال و ةوق نم هل ىقبي ال و ةزوجعك الا مالسالا نوكي ال مايالا كلت

 زيهجتلا ريغ نم ربقي نا داك و ةلذ ىلع ةلذ هبيصت و ةزع نم

 و لبق نم اهلثم نذا..تعمس ام. بئاصم هيلع بصت و. نيفكتلا و
 نيبذكم و نيرقحم .و نينعال  نيلهاجلا نم جاوفا نيدلا نم جرختي

 درب و اهلها و ةعيرشلا ىلع بئاصملا لزنت و اهلك رومالا بلقت و

 ةاملا تباصا ام ةلذ هذه و - نيرظانلا نيعا ى ميدق نوجرعك اهرمق

 ءامسلا نم ةرصنلا لزيت كلاذ دنعف  نيدلا موي ىلا بيصت نل و لتق نم

 جوجام جوجاي نا ىلا ىلصف ريغ ند ةيالا هذه دعي تايآ ق هللا راشا لق

 ىدابع اوذختي نا اورفك نيذلا بسحف | هلوق لرت الا  لغراصنلا مه

 تالامعا نيرسخالاب مكئيتن نه نق هلوق كلااذك و. - ءايلوا ىلود نم

 و تاعحص نونسح مهنا نوبس< مهو ايندلا ةاويحلا ق مهميبعس لض نيدلا

 لكراصتلا نا كش و تقر تاملكل ادادم رحبلا ناكول لق هلوق كلاذك

 لا نع اوليامت و هللا نود ند ادوبعم حيمسملا اوذختا موق

 و هللا ةملك ود حيسملا نا اولاق و .اهعيانص دابا ىف مهريغ اوقبس

 هم مهميلع در تايالا هذهف ةملكلا هذه نمد ةلك قولخملا
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 د *نيبراحم. و نانس و فيس ريغ نم عايربكلا :ةرضح نم ةزعلا :لاعم و

 وه و اعمج٠ مهانعمجف نوصلا ىف خفن و :ىلاعت هلوق ف :ةراشا. هيلا و

 ىذلا لوزنلا ظفل ى و -!نيلقاعلا رشعم اي دوعوملا حيسملا ثعب نم .دارم

 املا ني علك , .لزني :رصنملا وبئمولل نا ىلا .عاعا ثيداحالا ى.عاج

 -نيدهاجملا داهجب ريغ نم و ناسنالا ىديا ,لسوت ريغ نم حيسملا مايا ىف

 لزب ,حيسملا ناك -نيربدملا ريبدت ريغ نم قوفلا نم رمالا لزب و

 ةحنجا ىلع ال ةكئالملا ةحنجا ىلع هيدي اعضاو عامسلا نم رطملاك

 ضرالا راطقا ىلا هتجح و هتوعد غلبت و ةيناسنالا ريبادتلا و ايندلا ليح

 كلاذكف  تاهج ىف ةقرشم ىه اذاف ةهج نم ودبي قربك تاقوا عرساب

 روصلا ىف خفني و  نانذا هل نكي نم عمسيلف  نامزلا اذه ىف نوكب

 قرشلا قرف عمتجيف  ءادتهالل ةميلسلا عئابطلا ىداني و رونلا ةعاشال

 ظقيتست كانهف - ءان ربكلا ةرضح نم رماب بوزجلا و كامشلا و ترغلا و

 دوعوملا حيسملا كلادكف - لاتقلاج-رما امو لتاق انه .ميرم نب ليسمع: نا

 نا دارا هللا قكإ هيف رملا و ت3 كالخلا ىذا كلنا 5 هحذومت ىلع هثاف

 نانتملا ريغ نم - مالسالا ءافل+ متاخ و ليثارسا ىنب ءافلخ متاخ لسري
 ملعيل و  ماوعلا عُئابط قى لبق .:نم تءاشن, تاهببت ليزيل  ماسحلا و

 -ماوقالا لتق و قانعالا برضب ال هللا ند رماب نيدلا تعانشا نأ" اثنا

 حيشملا تقو ق نوملسملا و لوسيع تقو .ق .دوهيلا هلاك نامل مث

 د دود ولا فرلا ماكحا اوصع و لىوقتلا نم مه رثك ا جرخ دق دوعوملا

 - نيتسانفلا ؟هذهل نّيرفاكلا -لتقي" نا :ةيهلالا' ةمكحعلا“ ننم- اديعب“ ناكف

 دنم د نيلفاغلا نم نكن الورزيدتلا قح ريدتف

 ةروس ق ىنعا ميركلا باتكلا ىقءدوعوملا حيسملا كاع ريتكاب كالاذك

 اهجرف تنصحا ىتلا. نارمع تنبا ميرم و للاءعت هلوق وه و ميرحتلا

 نسا لوسيع انبصه حورلا نميدازملا نا كلش الو انحور نم هيف انخفنف

 ةمالا هذه ند سانلا ىشخا لعب هنا دعو هللا نا ةيالا ليصاحف ميرد

 هللا نم دعو هذهف زوربلا قيرطب هحور هيف خفني و ميرم ْنا حممد

 ضعب هللا ىهس فيك رظناف نيماسملا نم. سانلا ىقتال لثملا ةروص ىف
 هغم  نيلهاجلا نم نكت و ميرد نبأ ىسيع ةمالا هذه دارفا
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 ءامدلا كلفس و برحلا رانب ال ءامل, اذهب. بوبحلا تبنت و بولقلا

 جذومم ىه امل ضرالا بئاوش نم ةرهطم ةيوامس ةبذجب سانلا بذجي و
 ىمظعلا ةنتفلا دنع هللا دعو دق و  نيدلا موي كلام نم ءاضقلا , مويل

 نم. هنيد رصني هنا  نايدلا موي. لبق ىربكلا ةيلبلا و نامزلا رخآ ىف
 راشا هيلا و  ماتلا ردبلاك مالسالا نوكي كانه. و  مايالا كلت ىف هدنع

 قف ربخا دق و د اعمج مهانعمجف روصلا َْق خفن و هلوق قى هناحبس هللا

 جومب ذئموي ممضعب .اذكرت , هاوقب ةميظع ةقرفت نم ةيالا هذه لبق ىه ةيآ

 اذه نوكي الف ةفرفتلا دعب. عمج روصلا ىف خفن و هلوقب رشب مث ضعب ىف
 ةرضنلا تناك اهك اهانعم ىلع ةروصلا لديل ردبلا ةئام ىف الا عمجلا

 -نيبملا باتكلا. ىف ةردك ناقربت و نينمؤملل ناتراشب ناتاهف ردبب ىلوالا

 رخآ  حتف. .ىقب و - ئفطصملا انيبن نمز ىف نيبم حتف تقو ىضم دق و

 تقو هلقو نا ردق و -ىلوا ةبلغ نم رهظاو ربكا و مظعا وه و

 راشا هيلا و  نيمحارلا محرا و دودولا .فؤرلا هللا نم دوعوملا حيسملا

 ىلا مارحلا دجسملا نه اليل هدبعب ىرسا. ىذلا ناحبس ىلاعت هلوق ىف
 رمت ال و ةيالا هذه ى ركفف هاوح انكراب ىذلا ىصقالا دجسملا

 ىذلا ىصقالا دجسملا ظفل و مارحلا دجسملا ظفل ق نا و  نيلفاغلاك

 نا وه و - نيركفتمال ةفيطل ةراشا هلوح انكران ةلمج هفصو نم لعج

 ىبنلا نمز ى مهيلع مرح دق نيرفاكلا نا ىلع لدي مارحلا ظفل

 هللا مصع و دئاصلاك هوتاي وا دئاكملاب نيدلا اورضي نا مالسلا هيلع

 ام و  نيرئاجلا روج و نيلئاصلا لوص نم هتيب و هنيد و هيين

 نكل:.و !ابكاصيتشالا ”ئدنر قيدلا_عادعا.. نمزلا_كلاذإ_ىف_ هللا. لشانلا

 ءدبف -لاتقلا دنع اوبلغي نا مهيلع مرح و مهوص نم نيدلا :ظفح

 اذه متي مث  ماثللا بذ نم ىنعا مارحلا دجسملا نم نيدلا ديئات رما

 ماقملا ئصقا ىلا نيدلا رون هيف غلب ىذلا ئىصق الا دجسملا ىلع. رمالا



 هلو
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 2 سيل لاؤك دنع روصني و عقوني ةكرت ؛لك همزلي و - ماتلا ردبلاك

 رشبي مارحلا دجيتنملا ناكف  مالعلا هللا نه دعو اذه. و لاهك ' هقوف

 ريشيف ؟ئصقالا دجدملا اما و -تافوركملا نه ظفخلا و رشلا عفدب

 -تايقرتلا ىلعا ىلا لوضولا و تاكربلا عاونا و تاريخلا ليصخ .ىلا هموهفم

 هيف نا و -ريخلا لامكتسا ىلع متي و - ريضلا عفد نم انئيد رما عدبف

 اهركذ "بجو ةتكن ىلع لدت. ءارسالا تيآ نا مث -- نيزربدتملل ”تايآ

 -نيقيلا و . ملغلا لاومالا ريخ نا: و٠انيقي :و املع اودادزيل :ءاقدضالل

 نم ”عارسالا بوجوك ابجاو“ ناك - نامزلا«ثينع نم عارشالا نأ: وه و

 جارعم رما لمكيل و.اناكم و انامز انيبن 'ريس متيل ل ناكملا! انهكيخ

 نامز وه -ىنامزلا جارعملل نامزلا ىصقا نا كلش ال..و - نييينلا متاخ

 دوحجلا ريغ نم نمؤم لك هابقي و تاكربلا لامك نامز وه و  دوعوملا حيسملا

 نامزلا كيخ نم دجناسملا ىصقا وه. دوءوملا حيسملا دجسم نا كش ال و

 ماتلا ردبلاك ارون و ةكرب :بتج للك نم ءالم دق و مارحلا دجسملا نم

 مارحلا دجسملا نم لالخلاك ءدن مالسالا ناف  نيدلا ةرئاد هب لمكيل

 حيسملا رهظ كلاذل و ىصق الا دجنسملا ىلا هغولب دنع امات:ارمق راص مث

 بوجو ىلع رحخآ ليلد انه مث - ماقملا اذه ىلا ةراشا“ ردبلا ةدع َّق

 ةلوق- قد راشا ذق حلاعت هللا نا "وه و قابلا“ رفالا“ نم“ ىنامزلا ئارسالا

 هللا دنع هر حبسملا ةعامج نا .ىلا مهب اوقحلي امل مهم نيرخآ و

 مهل ةبترملا هذه ققحتي ال و ةيمستلا ىق قرف ريغ نم - ةباحصلا نم

 و ةيشدقلا هتوقب مهنيب ملس و هيلع هللا ىلض ىتنلا نوكي نا ريغ نم

 ىذا دوعوملا حيسملا ةطساوب' .ىنعا'-ةناحصلا ى ناك امك ةيناحورلا :ةضافالا

 حرَصلا نصنلا . ادهن نم. تبث -دقف -.ةلخلاك وا هل رهظم' وه

 ناك" كلاذكايناكم ناك "امك ايتن خارعم نا -ةرهطملا - فحصلا "نم

 كش الو - نيمعلا نم راص و هرضيب دقف ئذلا الا هركني' ال. و اينامز

00 

 اتميف ب



 قاع

 ول و ةيآلا هذه موهفمل اًقيقحت ابجاو ناك ىنامزلا جارعملا نا بيز“ال و

 تيثف  ةياردلا و ركفلا لها ىلع ىفخي ال امك اهموهفم لطبل نكي مل

 للحلا ىف لزان و  ةيدمحملا ةقيقحلل رهظم دوعوملا حيسملا نا اذه نم

 هنامز دع و  ىفطصملا هيبن روهظ هللا دنع هروهظ دع كلاذلف  ةيلالجلا

 انديس ةيناحور ىلحن ىهتنم و - ىلبتجملا لوسرلل ىنامزلا جارعملا ىهتنم

 حيسملا ناك الل ىف -نيملاعلا بر نم ادكوم ادعو انمي ناك و00

 . مالسالا راهظا و تاكربلا ةعاشاب هرما ممتم و ةارااك انيبن دوجول دوعوملا

 هيعس ملس و هيلع هللا ىلص ىببنلا ركش تايآلاب اهلك نايدالا ىلع

 ةمالسلا ىلا ةراشا هيلع همالس ءرقيل ىصوا و - ءانبالل ءابالا ركشك

 هيلع لزا ىذلا ميرم نبا ىسيع حيسملا نم دارملا ناك ولو ءالعلا و

 ىسيع ناف  ليبسلا اهيلا ناك ام و مالسلا غيلبت ةيصو دسفل - ليجنالا

 انلوسر هفرعي ناك هنا كش الف عامسلا نم ماوقب لزن اذا مالسلا هيلع

 دنع نوكيف ءاقللا دنع ضعبلا ىلع امهضعب ملسي ناك لب ءابحالاك

 ءامسلا ىف عقو وه ام ًارجمالاك ىناثبع وب اوتل مالسلا ةناما عاديا كلاذ

 مالسلا هيلع هنا مولعملا نم مث ءاردالا و مالعالا لبق ًادولعم ناك و ارازم

 لجرل الا ئصوا ام هنا كش الف هيلع ملس و جارعملا ةليل ئسيع ىقل دق

 هللا لوسر هار لجرل مالسلا ةيصو ىنعم ام و هيلا قاتشا و هرب, ل ناك

 ملس و - تافولا دعب و تافولا لبق ةرم ريغ ملس و هيلع هللا ىلص

 اذه ناك | تاقوالا نم تقو ىف توملا دعب هقراف ام و جارعملا ةليل هيلع

 كسم ام تنك نا ركفف ةمالا دارفا ضعب ةطساوب الا نكمم ريغ رمالا

 تام امل ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا نا ىرت اما -ةنجلا نه فئاط
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 ةليل. ,ىسيع ىربدق و ب نايحالا نم نيح نك ف ىسيع عاقل هل رست

 نامزلا اذه عءانبا طسوت ريغ نم ةحوتفم مالسلا باوبا تناكف ءارسالا

 امم اهالي هغلب بر 5 ناتمألا قح نعم و اوغل هللا لوسر ماللس لعج الف

 -.نانرلا هه اذه1 إو

 ا



 نه

 يعس ةحيرق لكل ط ةدي ةللعس ةحجد ط ةرليضصقلا
 زدقملا اهلضق تافآ َنْيس ئرا

 * تججات رش ران فرط لك قو

 ةحود خحرلا هذه "نم .تلزلز دق و

 ايكاب هايندل بوجحم لك ْىَرا
 فهالك اهازا لالطا '"نيدلل“ و

 ةحيجم حيرك تاياوغ تغار
 اهلبق تم :ىتتيل تاملظ ىرا

 اهناك تافصاع حاير بهت

 مهرمز و نيدسفملا نيقسافلا كرا

 كردكت مهم هللا نيد ”نيع ئارا

 امغار ضرالا ىلع ىضرملاك نيدلا زا

 مهسوفت ظحل الا ميتمهل امو

 ةلفغ و اًنبخ هللا نيد جهن اوسن

 هليسي ”.ديبملا قسّفلا ىغط“ املف

 ىهنلا ىلوا دنع سانلا كاله”ناف

 مهلك قئالخلا ملظ ىلع انربص

 اننيد بئاصم نم ىلق باذ دقاو

 هدح زواجن دق .ىزح و ىثباو
 ايقاملا. نعلط دق عومد.- ئدنع.و

 اهسلا .ىلا ندعصي .تاوعد. كل و
 ىقلاخ هللا نم ًاريثات تيطغا و

 هئافصب بذاج .ىنانج نا و

 ىلا ةرق وم يينتنلا «لايتالط ا

 0 وا
 رجحتلا ئارت دق بلق لك ىو
 رمثت و 'ةءافش "ئذ  لظن“ 'لظت

 رثحم نردل كدي ىذدلا 5 نفك

 ردحتي هروصق ركذب ىغمد و

 ردكم ليل ىغلا ليدس ىخرا و
 رضا تلك وأ ترملا سول تسد و

 رز و ىوعت ٍدنملا ضراب عابس
 ريكي ىغلا و سانلا حالص لق و

 ربعت و ىثمع مارالا و نيعلا اهب

 رخبتي ىوملا ىف لوهج لك َو

 رفوي شيعل الأ جهدهج ام و
 رسيم و قسف و ىخغب مهرس لق و

 ربثملا» عايولا  قاق 2 ولك“ تور

 رقدي“ لالي نمل قواد و ؟ كفل

 رثصن" ال' اقشلا ينم لع ذب كلسو

 رصبا و. نوملعت-ال اه. ملعا و

 ربتا" لضف ناهحرلا“ نم *ال ول“ و

 رفكملا هارب ال * خارص -ىدنع و

 رعمت ةيالضلا ق٠ تاملك ىل“و

 رهطم نانج ىلوق ٠ ىلا ”ىواتف

 رثوي روخصلا قى 'ىلايب نا و

 رجفت رهن لم ىداوف  راصف
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 اهسلا ,نم ىتمص دنع ابعر تيطعا و
 ل ان رس ىذلل نزمالا وه انهف

 ىبام عادعا رمز يدك اذا

 ىننوركني ال. رارحالا نم قيرف
 هلدراب زمالك قياومحاز داو

 ا او صح و
 مماثل روج دنع ًاربطصا تمزل

 بئاصملا ىدحا مالسالا ىلع اذه و

 ةناش لج ١ ئذلا' قلاب «تحتسفاف

 ايل كشنلا ب راك ركل و

 1 ا تأوقت, دق ىلا نونظت

 ىتئاربب ىدبا هللا. نأ و فيك ف

 ئر ال ثيح نم هللا دعو كيتاي و

 [ضاكرشدلا فوشلا بضعلا رسلاو

 ىنبحي ىبر و .ىنيداعي اذ نم.و
 ممر ىلق ريم ملعي و

 ىنرضل  كيلملا .دودرم .تنك ول. و

 ىنعاجف . ىبر .تيفاص ىننكل و
 انل اةدحتسم قلخلا روج ناك امو

 عننا فتيل .لسرم معلنا, | ليقرزلفا

 مكحتلا اذه .ضعب الهم رفكم ١

 رفاك تلق ملسضم ىلا تلق ذااو

 انمؤم تسل لقف ىثشخت ال .تنكنا و

 ىههلا.و قاخلا و سفنلا تكرت ىلاو

 رهشم ماسح وا نانس لوق 4

 ررانالا اقع و.:اقدصي. ىلسا,..و

 ريلظاش لانج نا اًانسعا | تاقف ا.

 اوركنا و اوذآ رارشالا نم بزح و
 اوربدا - و .اورفف ىلر ىنلدياف
 00 | ني قدص اتسيزاك .و
 ربات براقعلاك براقالا ناك و

 رفكي و ىوحلاب. ىلثم بذكي

 ل و ادعلا ىزخي هنا..ىلع

 اورظنا و تامالعلا شيتفتل اوموقف

 ركنم و..مثا نظلا.ضعب و ركمب
 رهظت .و حولت .تابابءاج و
 0 د يزيش .غفربعتف

 رسكيف .الخب_ ريسكتلل ماق نم.و

 رصني هللا. ذا ىنيدازي اذ نم و

 رضحتم ٠ هدنع ىفخ لك و

 اورقح' و ىتوبذك موق ةوادع

 رظنق» كفا. اليك .تايآ.!:هللا نف

 ريخت ال تنس مه اذا ناف

 زسعي .قاخلا..ىلع :رما ىلا تيعد

 رذحاف فنقت ال. لاق.بر رهق فخ و
 ووهتااك ل نوباث . ا ىقتلا» نيانف

 ربخت : و .نلئست .نامز ىلاي و

 رطنيب خدلملا الو :قيذوي .بغيلا الف



 ئذالا لمكا ام دعب ودع نم مك و

 هوسو ميطارخلا ف ىقبب ملظلا ىرا

 ادمحم تعبت نق ىلا هللاو و
 هنويع ىوادي ال ىمعال تبجع

 اهلكاب تيضر تاساحجن ىسنتا

 هءاقتا لق ءرملا ملع لق اذا

 هدصق فيسلا عنمب نمم انا ام و

 ةرصن دعب ةرصن موي لك انل

 ًاددوس و ازع نامحرلا نم اندعو

 ئدحملا ىلا تعجر مايالا امنا الا

 هرمال. اوعسا ف. ملا ره ريغ |[

 ايقاب رهدلا ى هللا ريغ سيل الا

> 

 رعصا تنك امو رعصا ملف ىناتا

 ريغلف ىذالا تامالع اما و

 رونا هانس ”ةه' ب لكر حو

 رخس و ىولي لهجلا روج انم و

 اركذن 2“ البرت“ ايفاتهإ“+.زماهت آو

 روزي و اقشلا قرط ىلا ىعسيف

 ىننوخي 2 فيكف
 يعش ناش ( يولنلا , انآ تدفق

 ردقت تنكنا شقنلا اذه حما و مقف

 اورشبا و اوشبف ىنعب ميل انينه

 اورضحا و هوعبطا انالوم هللا وه

 رجهي هللا اليخ ام سيلج لك و

 رفكم متشب
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 ةيماحلالا ةبطخلاب ةقلعتم ةيشاح

 مليش 0 : كتل

 دوعوملا حيسملا 1 مدآ ْئف قرغشلا م

 ا نمو دوخفولا ىلا مدعلا نم سائلا لقنيل مدآ قلخ هللا نا

 -ةردقلا ناولا ربل فيئاوط و اقرف و لئابق و اروعش مولعج و ةركلا نا

 ًارهظم مدآ . لعج و - نيقباسلا ند و المع نسحا مهيا ولبيل و

 باتكلا ىف لوالا وه هلوق ءاج امك لوالا ىنعا ملاعل عديم وه ىذلا همس ال

 الاجر مدآ سفن تضتقا أهدعب م ىضتقت ةيلو ]والا نا لجال و تنير

 ا 0 كالا 0357و ءاسلا تاءانضا و_ رمألا لزف ط ءاسدو ًاريثك

 -مه ءارآ و مقرف تا فت لالا مولع لاط مث - نيقولخملا نم صر لا

 لوصي اوقفطق - نيقساف مهريكا ناك و مه ءاوها و مهيناما فلاخت و

 مهينوق لكان نا اودارا و - ئوغط و ًاقسف اوداز و ضغب ىلع موضعي

 تعمتجا اذا ىتح - نيافاغ اوناك و قرخا ةدود هاك ان ةدودك ممقيعض

 اهاهتنم مايالا تغلب و - دو ءوملا ىحلاك راص و ةديصم نك مالسالا

 0000000 | 2 نامزلا نيضتقاو -تايلظلا ىف ىلابللاك تراص رى

 بهايغ ولجيأ - بردلا هله ه4دحعاسم هللا لسرا كانهف َّ تابراحملا

 ني 02 0 ديدقلا .برحلا مقت نا "لزالا نم ردق دق هللا: ناك ا“

 0000 0 ناب لا ركآ ىف .ةرمو نمزلا لوا ى ةرم ناسنالاو
 ند مدآ جرخا 1 ءعاوح ميدق نايعل وه قىذلا ناطحلا| ىوغا امهلل وا

 دعو عاج امل و - نييلاغلا ند ناكو عاكف ادار سيلبا لان و ةنئجلا

 اذه لققيو هحوف و سلبا ىلع ةركلا مدال دريد تا هللا دارا ةرخالا

 رمديبل ىم ماعم مدآ وه ىذلا دوعوملا حيمسملا قاخف كل ةيرحع لاحدلا

 نوكيل ا آ003 ىلا ع ناكف - اريتبت العام ربتي و نابعتلا اذه
 هن احبس هللا راما كو 5 - الوعفم ادعو ناك و ها رخآ ق مدالا حفلا

 هلوق ىف ناطيشلا ود ىذلا ميدقلا لاجدلا لتق و ميظعلا حتفلا اذه ىلا
 ام اريصت و ماتلا كا عا د ا ىنعي نيرظنملا ند كذا لاق
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 رباد ٠ عطقي و -برضلا و .نعطلاب. ال ةجحلاب نيملاظلا رمدي و رفكلا

 -نيفلاختم اوناك- ام دعب ةيوحملا و داحتالا ىلا سانلا عجربل و نيرفاكلا

 تافصلا:هذه .ىف مذآ لباق .دق دوعوألا حيسملا نا ماقملا اذه .نم تبثف

 ةيال كلاذ ىف نا و  تاريثاتلا و صاوخلا ىف .رحآ ًادض .لباقت دضك

 ايفحم سيل دوعوملا حيسملا و مدآ .نيب داضتلا اذه نا ملعا مث - نيقتملل

 ناف تايهيدبلا .ىلجا :نم و. ءايشالا رهظا. وه لب -:تانرظنلا نم. و

 ران مهيب دقويل و ايندلا :ةايحلا هذه .ىلا سوفنلا جرخيل .ىلا مدآ

 او عاففلا -وادتلاهلا مهدريل مثالا حيسم ىلا وان تاذاكلل هيلا كئادكلإلا

 ةقرفتلا لصا و ءانحشلا و. رجاشتلا و فالتخالا مهيب نم. عفرب

 _تافاصملا و ريغلا ىفن و ةيوحملا و داحنالا ىلا مهري و -تانشلا و

 ىنعا:- تاقولخمملا .ةلسلس .متاخ .وه ئذلا: هللا .مسال ءزهظم“.حيسملا ناو

 -تانئاكلا ىهتنمل ةمالع وه امل رخآلا وه .ىلاعت هلوق ىف هيلا ريشا ىذلا رخالا

 وا تامملاب ةرثكلا : ةلسلس متخ حيسملا سفن تضتقا كلاذ. لجالف

 -:تادارالا وءاوهالا“ نم - سوفنلا توم هيف نيد. ىلا بهاذملا--. درب

 ةيحلالا حلاصملا تحت. ىرحن ىتلا ةيرطفلا ةعيرشلا ىلع كالسالا و

 ماقتنالا و وفعلا. ىلا» اهاوهب سفنلا ليم .نم .سانلا :صيلخت: و

 ناسنالا ىوق مدختست .ىتلا ةيرطفلا ةعيرشلا ناف . تاداعملا و. تبحملا.و

 ناسنالا قالخا ديقت ال و ةدحاو ةوقل ةمداخ نوكت ناب ىلضرت ال اهلك

 ريغ ةيجس هبسحم . لب  طقف ماقتنالا ةرئاد ىف ال و - ظقف وفعلا .ةرئاد ف

 ريغت و ةيضتقم ةرورض و ةيعاد :ةحلص». دنع اهقح ةوق- لك ىلوت و ةيضرم
 -ةيتقولا حلاصملا تاريغت بسب تاداعملا و فاصملا و ماقتنالا 7 وفعلا "كح

 -نينافلا ىف لوخد و ةيناسفنلا تابذجلا و ىوملا و سفنلا نم توملا وه اذه.و

 مدغلا "ىلا دوجولا نم سانلا لقني دوعوملا- حيسملا نا. مالكلا لصاحف

 اما © نيتيملا ىوثم ىلا مهلقني و - مدهنملا تيبلا مايا مهركذي و
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 - ةيضرالا و ةيوامسلا ثداوحلا نم بابسالا عاوناب ةينامسجلا ةتامالاب

  ةيناثلا ةعاشنلا" لها ىلع دري ىذلا توملا و ةرامالا سفنلا ةتاماب اما و

 نا و ةيوحملا بتارم ليمكت و - ةيناسفنلا بهايغ و ةيريغلا اياقب جارخاب
 سيل هللا باتك ىف دوءوملا حيسملا نا ملعا مث  نيركفتملل ىدحهل هيف

 امك -ةيوسوملا ةعيرشلا مداخ و ليجنالا بحاص ميرم نبا ىسيع وه
 وه لب -ةئطاخلا ةئفلا و جوعالا جيفلا نم ءالهجلا ضعب نظ

 ةلساسلا عافلخ متاخ [ئسيع ناك امك  ةمالا هذه نم ءافلخلا متاخ

 قحلا ول اذه نا و  نيلسرملا متاخ و ةنبللا رخآك اهل ناك و  ةيميلكلا

  مح> دق ناقرفلا نا و -نيركنم نورمي مث نارقلا نؤرقي نيذلل ليوف

 ' كلم“ هلوقب :روخلا ةروس ىف حرص هناف  ةلئسملا هذه ىف نيعزانتملا نيب

 ةروس ق رمالا اذه حرص كلاذك و ةلملا هذه نم ةمهالا متاخ ناب

 - ةنيبلا ةيعطقلا صوصنلا نم نورفت نياف  ةافلا و ةرقبلا و ميرحتلا

 نونمؤت ثيدح ىابف - ةنطفلا ىوذل ليلد ىلا ةجاح نآرقلا دعب له و

 ميرحتلا ةزوس ى نينموملا هللا دعو دق و - ةرهطملا فحصلا هذه دعب

 ثرب وه و مهم ميرم نبا قلخي نا انحور نم هيف انخفنف هلوق ىف

 هذه ى ررقت دقف - ةيهاملا ىف قرف ريغ نم ائسيع نوكي و مسالا اذه

 خفني-و ميرم نبا ىمسي ةمالا هذه نم ادرف نا هللا نم ًادعو ةيآلا

 لدبم ال و هيف ىنومآل ىذلا حيسملا كلاذ اناف ةماتلا ةاقتلا دعب هحور هيف

 نا :هللا“ دعو: نم مكةزر نولعجن ١  ةزعلا و توربجلا ىذ هللا تاملكل

 نوديزت ال و  ميظعلا درعلا و ثبخلا ىف ئىسوم ةما دوهيك ادوهي اوزوكت
 ةلئاملع متيضر منا ى و ميلكلا ةلساس حيسمك - حيسملا نوكي نا

 لعفي ال هللاوف  ريخلا ىف ةلثامم 51 نوكت نا نوضرت الو ريضلا و رشلا
 مكروهظ ءارو هللا مالك متذبن دقاو مجسفتناب نولعفت ام ودعب ودع

 مكتراما متعبتا و.  متيباف انوعد و  متيماعتف انيرا و  متيسانتف نكد قف
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 املك مل رفغي وا  ئدس نوكرتت |  ادعاا بزح اي متيرام املك ىف

 مكبر لاق ام نورث ال و  نآرقلا ىف نوركفت ال ل ام - ئوملا نم متحرتجا

 نع متضرعا وا  مترحتلا ةروس ةيآ مي] فكي ملا  نايبلا نسحاب
 ى -ةمالا هذهل ميرم لثم هللا برض فيك اورظنا - ميركلا هللا مالك

 ةاقتلا دنع -- ميرم نبا نا ةلحلا هذه ى دعو و - ةروسلا هذه

  ةيالا هذه ىف. روكذملا لثملا اذه قيقحتل بجاولا نم ناك و  ةلماكلا

 جراخلا ىف لثملا ققحتيل ميرم نبا ىسيع ةمالا هذه نم درف نوكي ناب

 سيل ابذك و اثبع لثملا اذه نوكيف الا و  ةهبشلا و كشلا ريغ نم

 ةرضح ناشب قيلي ال امم كلاذ و  ةلملا هذه دارفا نم درف هقاذصم

 ايف . لالجلاوذ.. هللا لاق .ىيذلا قحلا وه اذه . ةزعلا' و .سدقتلا

 دقف  ليجنالا بحاص وه ىذلا ىسيع اما و  لالضلا الا قحلا دعب اذ

 ىلا دوعي نا هل ناك ام و  ليلجلا هباتك ىف انبر هيلع دهش و تام

 هيلع هللا ىلص انيبن ىلع ةوبنلا تمتخ دق و  ءايبنالا متاخ نوكي و. ايندلا

 ءايربكلا ةرضح نم هثراو لعج و هرونب رون ىذلا الا .هدعب ىن الف ملس و

 تيطعا مث  ملس و هيلع هللا ىلص دمحمل لزالا نم تيطعا ةيمتخلا نا اوملعا

 ةيقيقحلا ةيمتخلا ناف  *ملعت و ملع نه كرابتف هلظ هلعج و هحور هملع نمل

 - نامحرلا مايا نه سداس موي وه ىذلا سداسلا فلالا ىف ةردقم تناك

 ئرخا حلاصم تضتقا و  ناسنالا عون متاخ وه ناك نم رشبلا ايا هياشيل

 بعد دقو 35 ةيدمحالا نح»اريلا ق 22 هللا ن. ىدحو لا ةراشا هذه 2

 لاقو لا ىحوا ناك هللا ناف -ةدملا ندم هع نيرشع ندم ديزا هيلع

 نا ىنعي - ملعت و ملع نم كرابتف -ملس و هيلع هللا ىلص دم نم ةكارب لك

 -هةمحر ضيفب كيلق عانا ضافا و -هتيناحور نيكات ند كملع هللا ىلص ىبنلا

 نيرخآ و هللا ءابن متيل و - هتكررب ى كككرشيلا و  هتباحص ى كلخذيل

 ناهربلاو مكحملا لصالا ءاثلا اذه, ناك امل و .هتنام و هلضفب مهم

 5 نيهاربلا قى هيلا هناحيس هللا راشا نآرقلا 2 ماوعد ىلع مظعالا

 20000 ناَدزلا لوط تهد ند عادعالا ىلع ةدح اده م نوكيل



 فن

  مدآ دعب. سماخلا .فلالا ى ىنعا سماخلا مويلا ىف. انلؤسر ثعبي نا

 ىذلا-مدال لظ.وه و ريبكلا ملاعلا. عامتجا موي سماخلا مويلا :ناك لل

 اهلك لصو و هيف قرفت املك هسفن ىف عمج مدآ .ناف -مركا و هللا. هزعا
 ىف مدآل ىلؤا ةقلخ ةلزنمب لزن دق ريبكلا ماعلا .نا. كلش. الف.  مذجن

 كاش ريغ .نم سماخلا مويلا ىف 'ىنعملا اذهب مدآ قاخ دقف  ةعونتم روص

 قى رخآ .. اقلخ مدآ وه .ىذلا..انيبن .أشني نا هللا دارا مث.-ةهبش و

 ىف مدآ هيفص لبق نم عاشنا امك  ىلوالا هتقلخ .دعب سداسلا فلالا

 ئرخالا. و لوالا ىف ةهباشملا .متيل ةرطفلا ودب مايا نم سداسلا مويلا رخآ

 -ىهنإا ىلوا دنع هل الظ مدآ ةعمج ناك و ةيقيقحلا ةعمجلا موي وه.و

 هعسا قف نيغلاك هل وه و  هتما نم:هل ًارهظم زوربلا» قيرط ىلع .ذختاف

 ايندلا ةءاشن ودب مايا باسحب سداسلا مويلا ىف: هللا .هقلخ و - هتيهام و

 موي ىف ؛ مدآ .هباشيل سداسلا فلالا رخآ ىف :ىنعا  هتلثامم ليمكتل

 ى ةقرفتملا قرفلا ”عمجي هنا ردق هللا نال. ةقيقح ةعمجلا وه و  هتقلخ

 هللا ”ىلجتي ئنعي' زوصلا ى خفني و ةلفاك ةمخرب - ًاعمج مويلا اذه

 مهتسبح و  ةيشب اوقش نيذلا الا ةدحاو ةلم ىلع نوعمتجم مهاذاف مهمعمجل

 ةروس قى مهنم نيرخآ و هلوق قى هناحبس :راشا هيلا و ةوقش نجس

 حيسملا "نا لوقلا اذه نم-دارا و  ةيقيقحلا ةعمجلا موي. ىلا ءامبا ةعمجلا

 نم ملس و هيلع هللا ىلص دمخم وه ءايبنالا متاخ دعب نم ىلا ىذلا دوعوملا

 دوعولا ىسيع وه هنا و ةباحصلاك هءاقفر و ةماتلا ةاهاضملا ثيح

 -ةحتافلا و رونلا و ميرحتلا ةروس'ى ةزعلا ىذ هللا نم ًادعو  ةمالا هذهل

 ءايبنالا متاخ دعب .ىناي نا ىنل ناك .ام نوريمب هيف ىذلا .قحلا..لوق

 - نوملاعلا هملغي و هتيوه و همسا نم ىطعا و  هتما نم هثراو لعج ىذلا الا

 -نوعفرت مكديعا ءامسلا ىلا و. هنوفزعت الو هيلا نورظنت ىذلا مكحيسم كلاذف

 نييبنلا متاخ دعب و هتوم دعب ايندلا ىلا ميرم نبا ىسيع هللا درب, نا نوذظت ا



 دن

 اهيلع ىضِق ىباا سفنلا كسمي هنا هللا دعو دق و. نونظت ا تاهيه.تاهيه

 لسري هنا نومعزت"ا - نولهجيتن موق كذكل ؛و هدعو فلخي.ال:اهللا و تملا
 ءايبنالا متاخ هلعجي و ةنس نيعبرا ىلا. هيلا - ىحوي .و .ايندلا ىلا ئسيع

 امع ىلاعت و هناحبس نييبنلا متاخ و. هللا :لوسر نكل و .هلوق ئسني .و

 ىلا اهومتددر ول و اهتقيقح .نوملعت ال ًاظافلا الآ :نوعبتت- نا" ,_:نوفصت

 مكيلع ةرسح اي . نوملعت م نك نا لَآ اريخ ناكل ميلا لسرا ىذلا هللا نم مح

 هللا عبط و ادسح و الخ هيلع نولداجن و ل ارم نيدلا ملع مةلغج جنا

 مكابلغ وا .نيتلياقتملا+نيتلسلسلا <. ىلا ب نورت الا أ نورصتق. لف مجبولق ىلع

  *نارقلا :ى دوعوملا حيسملا ركذ-.سيل.:.نواوقت: «و نوسناوت“ الف دوق

 هللا تذغل :نا إلا !2نوُمعلا ل: ءةاري ال نكلت و ةركذاءنم ؛تارشلا! عالم َلَقو

 اذا و  نوفاخي ال.و :هنوفرحي و هللا باتك نوبذكي نيذلا نيبذاكلا ىلع

 ىف ام و -نودتهملا نحن انا .اولاق هللا ججح 5] نييبن اولاعت مهل ليق

 مه و اونمآ نيذلا نم. نورخسي.و . نوقتي .الو ةلطاب صصق .الا: مهي ديا

 كامكالا القمي ةيدمحملاة:ةلساالا» رأى ,ىيح ناك اان لا

 - ةيناطيشلا ةركلا دعب مدآل ةركلا دريل .و . ةلباقملا. .نزو ةيفوتلا و -ةلئاَمملا

 ميرم .نبا ىسيعك قلخي نا هللا ىلع اريسع ناك ١ نوركفتي .ال مل اهف

 هللا وه  نوكيف نك هل-لوقي امتاف ًارءا 'ئضق .اذا هناحبس.رخآ 'ئسع

 ناك هنا هنم :رهظف ةيدمحملا ةلسلسلا لوا ى.ئسوم ليثم ثعب ىذلا

 امف ةماتلا ةهباشملاب ناتلساسلا .هباشتيل اهرخآ ىق ىسيع لثم قلخي.نا ديرب

 نم حور ىذ لك ىلع اريما و ًامكاح و اديس هلعج و مدآ قلخ: هللا نا *
 ناطيشلا هلزا مث مدال اودجسا ةيآ نم مهفي امك - ناجلا و سنالا

 ةلذ مدآ سم و -نايعتلا اذه ىلاءةموكحلا در ا نانجلا-٠ ند هةح رخا و

 لام عايقذالل و لاجس برحلا نا و - ناوؤولا و برحلا هذه قى ىزخاو .

 ناطيشلا ىلع ةميزهلا لعجيل دوعوملا حيسملا هللا قلخف نامحرلا دنع
 همس ب نارقلا ق 20 ادعو ا ا _ نام ودا" د ا كك
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 ىت> ةلسلسلا هذه كري نل هللا نا اونمؤت ال وا اونمآ سانلا اهيا  نونمؤت ال مل

 متنك نا هللا دارا ام اودرف اهلتقي ىح مدآ ةيح كرني نل و اهمتي

 هللا دعو مت دق و - نومورحلملا اهيا الوزن دعب هللا ةمعن نودرت ١  نوردقت

 معنا امب نولخبت ١ -نورساخلا اهيا ةلالضلا اورتشت الف يحتملو اقدم

 اوعمجاف مكدئاكم و مليح و مكنسلاب هللا نوزجعتا هدابع نم دبع ىلع هللا

 لك ىف اودعقاو -اروز و ًاركم مكوقبس نيذلا اوعدا و مكركم لك

 الو مكديك يلع درب و ميرزخي هللا نا نورظنتس و  نواهمت الو قيرط

 هسفن ءاقلت نم العف لعف اناسنا نا متبسح | -نورصنت الو اًئيش هنورضت

 هسجنم ضرالا تسيل ١ اهداسف دعب ضرالا حلصي ىذلا هللا وه لب الك

 بهذ و هللا كرف طارصلا متكر منا - نورظنت ال ل امف ط داسف نم

 نم ماما مكعاج نا متبجع ا  نومرجملا ىزجي كلاذك و مجيواق رونب

 فيك مكل ام  نازيملا ىتفكك ناتاسلسلا ىواستيل ةئمزالا رخآ قف مكسفنا

 ةرقبلا و ةحتافلا و رونلا و ميرحتلا ىف هللا دعو منيل - كالاذك - نوبجعت

 ترهظ و :قحلا صصخح و تايآلا تلزن دقو  نوركفت ال مل ام

 جوف 5ك] ىطعا الا ةج>ح نم متبلط ام و  نوضرعت متنا مث تاذيبلا

 اهفارطا نم هللا اهصقني فيك محضرا للا نور الإ. ”نوهننت ال مث اهنم

 -نوعمت< حف لك نم سانلا و للذتت هذه ىمدق تحن باقرلا و

 دعب ةنس. نيثالث: ىلا يف تثبلا ل هللا ريغ دنع نمت زمآلا اذه.ناك ولا

 ائيش تنجا -نورتفملا كلهي امك تكلهال و  نودهاشت متنا امك وعد

 ىنكلهيل  لاهتبالا لك متاهتبا دق و - نورظتنت لبق نم متنك و ايرف

 - متاملك تنيعل و ةكرب ىلع ةكرب ىل تيطعاف - لالضلا لهاك ىل.ر

 متنك اب نيناهم نيرقحم متحبصاف متاوعد مهوجو ىللع تبرض و

 ال ىلإرب رس ىل و ىرما متي نا لبق ىنكاهيل هللا ناك ام - نونيهت

 ىل سيل و نودساحلا نولهاجلا اهيا ىننوفرعت فيكف ةكئالملا هملعي

 ظ
/ 
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 ل ا نسف ل ملعب الو  لاوقاب ال و لامعالا رهاظب هدنع ىماقم

 تاوملا تبني و - تاومالا ىحي ىرس نا و -لابج نم هدنع لقثا وه ىلق ىف

 موق نم له و  تاصحلا ىوذ ْنِم بلاط نم لهف  تايآلا ىرب:و

 مالعلا هللا نم ةجح و مالسالل ةبآ :ىبر "نه تلعب ىلا از: - ةوبلظن

 اودفنا دق و هنوتاي موي رصبا و مهب عمسا  نوركنملا ملعي فوسف
 سانلا لقنال تّنَج ىلا و - نولابي الف نوركذي و ايمع هذه ى رامعالا

 و  ةعاسلا لبق ةعاشلا' ىرا و  **ةزعلا بر -- مدعلا ىلا دوجولا نم

 توم وه اوم سانلا قوذيس و عاضت سوفنلا و عاشت ضارمالا نا نور
 و  ةدحولا ىلا ةزيكلا نم نسانلا نقنال تّنِج و ةيريغلا غاونا نم

 قلخ كلاذل و  ةقرفتلا نه عامتجالا ىلا و  ةفلاخملا نم قافتالا ىلا

 ىلا و - تفشك فيك قرطلا ىلا نورت الا  اهباوبا حتف و - اهبابتسا

 رابختالا ىلا و "تلطع "كفيك راشعلا“ خلا و تيدا "كفيك 8 ةروزاولا

 تجوز فيك سوفنلا ىلا و _تلدابت تالايخلا و ؛املاصتا رسب قيك

 تابراحمب  ءانفلا راد ىلا ايندلا هذه نم نولقني سائلا نا نورتو

 - نآرقلا ميلعت بل ةعاشاب مث  ءابولا عاوناب و كولملا نيب اهران تدقوا

 ناف  نامزلا اذه قى هل تلسرأ ىئذلا - نامحترلا هللآ تانك ةقلمح و

 ةيريغلا كرتب سفنلا ىلع درب توم ىلا ىنعا توملا ىلا وعدي ميلعتلا اذه

 تام نم ةلاحك ةلاح و ةيرطفلا ةعيرشلا ىق ةيو# ىلا وعدي و ةئوشاو

 ىواتفلاب ةقفاوم و  رايتخالا تاكرح نم مات لطعت ىلا رجي و -ىنف و

 ةلاحلا هذه ى و رادقالا لزنم هللا نم نيح لك ىف بلقا لصحت قلا

 نب نانسلا لا مدع دوجولا ىلا مدعلا نم لقنلا نا ةرم زيغ انلق دق *
 حيسملا روهظ ةمالع نا هبتك ىف 2 هللا ناف  نايدلا هللا نم رماب
 رابخا و  راطقالا و قافالا ىف تابراحملا رابخا اوعمست نا دوعوملا
 0 ىلا سانلا بذي هنا حيمملا ةمالع ن م مث رايدلا ىف ءابولا عوبمش

 ةنم - ثامحلا ٠ ند عون اللا وع نا 8 ةاقتلا ةطقن



515 

  تابذجلا و سفنلا رمال عبات ريغ  تاذلا ةكلهتسم ناسنالا نوكي

 هناش ىلاعتيب و شطب ال و كرت ال و ةكرح ال و نوكس هيلا بسني ال !ىبح

 حدملا نم الو -رثا ةدارالا و دصقلا نم هيف دجوي ال و  تاريغتلا نع

 كلميب ال هناف توملا نم عون اذهف - تاومالاك ريصي و _ربخ ةمذملا و

 دآبعت ال و ةحار الو. ةذل ال و الا ال و -ًانوكس ال و ةكرح توملا اذه لها

 هلال الو ةلاطت الاى ك اماقتنانءال ونااوفع ال و: ةوادع ل و ةبحااال و

 أ تيم وهن: لب“. ًانلحت ال و :ًابضغ ال و  ةعاجش: البو ًانيج.:ال و

 هيلا بسني الو ىلوه ال و ةكرح هيف ىقتب ٠١ مويقلا ىحلا ىدبا
 0 وا ل اويل ملا بسنت ال .ايك»: ضراوعلا»» هذه قع." ىش

 -ةيناسفنلا ةشيعلا نم جورخلا و  ةيدوبعلا بتارم ىهتنم اهنا و توم ةلاحلا

 اذه .ةيدحالا . ةرضجلا ىلا نيبهاذلا ءايلوالا ريس نئهتنت اهيلا و

 سيل و  نامحرلا ىلا بذجلا ى كلاذ نود ميلعت لك و - نارقلا ميلعت

 ركفلا و لمعلا ىوذ دنع .-نافرعلا و كولسلا بتارم نم ةبترم هدعب

 رفم ال هدنع و ماقتنالا ىلا سانلا لاما تاروتلا نا و ناعمالا و

 ىف مطل اذا مهدحا نا هتمال عرش 'ىسيع نا و - صالخ ال و ملاظلا

 كش الف  صاصقلا بلطي ال و همطل نم رخآلا دخلا عضو هدخ

 الا نوعبتي ال و  ةيرطفلا ةعيرشلا نورواشي ال نيبزحلا نيذه نا

 ةعيرشلا عبتي نا هل رما دقف ىدمحملا لجرلا اما و  ةينوناقلا رهاوالا

 ةداهش دعب الا رما عطقي ال و  ةينوناقلا ةعيرشلا عبتي امك ةيرطفلا

 -ةلملا هذه ةرطفلا موزلل ةرطفلا نيد مالسالا ىمس كلاذل و ةيرطفلا ةعيرشلا

  نوتفملا كلاتفا وا و كباق تفتسا ماس و هيلع هللا ىلص انيبن راشا هيلا و

  نوملاعلا لاق ام ىلع عنقي مل و ةيرطفلا ةعيرشلا ق بغر فيك رظناف

 طارصلا ىلا ىدهيف  نينيعلاب رظني و -نيتعيرشلا عبتي نه لماكلا مل.ملاف

 ةءعيرش هنا مالسالا دماحم ىف هللا ركذ كلاذا و  نوعداخلا هعدخي ال و
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 مظعا نم اذه 5 -اهيلع سانلا رطف ىلا هللا .ةرطف لاق ثيح ةبرطف

 ميلعتلا اذه ىق دجوي هناف  ةعيرشلا كلت بقانمه و ةلملا هذه لئاضف

 ةاصوملا ةيناسنالا ةءاشنلا ىف ةدوجوملا ةيضاقلا ةيسدقلا ةوقلا ىلع رمالا رادم

 ةرناسفنلا تافرصتلل لفلم اهعم ىعبي اللف 06 5 ُّق مات 4 01

 نما ا و - ةيسدقلا "ةيرطفلا اي نم دعبا وه دح ىلا نا

 ا نكي ىتح ةمهاولا ةوقلا طيرفت وا  ةيبضغلا ةوقلا طارفا .لخد

 ىذلا ىمسي وا  ءالقعلا دنع ًايذوم ًابثذ عضاوملا ضعب ىف مقتنملا ىمسي

 ًاحيقو اثوند هلها قسف ةيور دنع ًالثم "ىضغا و-ةلحم زيغ “ف َةْعَع

 هرس الاجر عضاولا ضعب ىف ئرب كلاذل و  ءايحلا و ةريغلا لها دنع

 ةريغلا دولح زواجي و - ةمحرلا و وفعلا ةقيقمح كارد وفعلا ميلعت

 كلاذك و  نيلقاعلا دنع دومحمب سيل لحم لك ى وفعلا ناف - ةيناسنالا

 نم هنا كلش الف - نيربدتملا دنع ريخب سيل ماقم لك ى ماقتنالا

 نايتس عضو كمف ليجنالا ةعباتمب ماقم ف َْق هنيقت ىلع وفعلا بجوأ

 نم اطخملا و هل ريغ قف صاصقلا عضو دقف تاروتلا ةعباتمب ماقم ل

 للا عضاوأ ا هذه لثم 2 بغر لق نارقلا اما و تاننحتلا جرادم

 نم لزتت و  ةيسدقلا ةوقلا نيع نم عبنت ىتلا ةيرطفلا ةعيرشلا ةداهش

 اهلثم ةيس ةئيس عازج لاق و .- ةيفاصلا بولقلا رذج قى نيمالا حور

  ةيناحورلا :ةقيقدلا هذه ىلا رظناف هللا ىلع هرجاف حلصا و افع' نمف

 و سفنل حالصا هيف ققحتي نأ طرشب ةمبرجلا نع وفعلاب :رما هاف

 اهلمكا و بتكلا متاخ نارقلا ناك ال و  ةئيسلاب ةئيسلا عازجف الا

 جارعم ىهتنم ىلع ميلعتلا ساسا عضو  اهلمجا و لقحصلا نسحا و

 لاوخالا 0 ى'ةين ةينوناقلا ةعب رشلل اجوز يؤ طفلا ةعيرشلا لعج و نامهكلا
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 كرحتي ال تيملك ناسنالا لعجي نا دارا و لالضلا نم سانلا مصعيل

 ماقتنا ىلع ال و وفع ىلع ردقي ال و  لامهشلا ىلا ال و نيميلا ىلا

 هل. لسرا .ىذلا توملا وه اذهف - لالجلا ىذ هللا نم ةحلصملا محب ال

 نا تاق كالاذ .لجال و  لاعفلا برلا نذاب هلمكيل دوعوملا حيبملا

 لقنلا نم عون اذهف مدعلا ىلا دوجولا نم سانلا لقني دوعوملا حيبملا

 و ليلجلا ميلعتلا اذه نيب نأتش و -لاقملا اذه نم ليلق قبس دق و

 نا.  لاجدلا سواسو اولبق نيذلا لثئساف ليحنالا و تاروتلا ميلعت

 ل0 قتال و طارفإر هيفي سيل  موقا ىه ىتال ىدهي ميلعتلا اذه

 ىرحي وه لب -.لاحلا و تقولا ىضتقم كارت. ال و ةمكح و ةحلصم كر

 ال و ةيسدقلا ةوقلا ىواتف و ةيرطفلا ةعيرشلا رماوالا ىراحم تحت

 عيشي دوعوملا حيسملا نا كلزالا. نه رده ر دق وب -لادتعالاب نع نيه

  ةعاسلا توم لبق ءادعسلا تيميل  ةعاشالا قح دومحملا ميلعتلا اذه

 لك يلا ابنه. و .6قةعاطالا_ لامك نم..نوحلاصلا تومبب كانهف

 ىف نوبيغي .و ةيوحملا ساك نوبرشي و - ةيفاصلا ةميلسلا بولسقل
 َُق مهلع دريف اوّمش نيذلا اما و  ةيريغلا سابل وضن دعب ةدحولا رحب

 ءامدلا كنفس و تابراحملاب وا  ءابولا عاوناب ءامسلا نم سجر رمالا رخآ

 هيت نمر ًاريدقت منخلا نصاعقتك صعقلا و صاعقالا مهنيب ىرسيف

 ودبت و برح متختف - ضرالا ىلع تابراحملا كب قو ىدعاي رركلا

 ةيصاخل هلك كلاذ و اىتوملا رابخا: فرط لك نم .نوعمست و: ىرخا

 مك 07 عربكا نم اذهاو  حيجملاك هلزن هللا ناف  حيسملا دوجو

 روما ضعب عم -تافصلا هذه ىف مدآ لباق هناف  هتاذ صاوخ

 هنم قلخ مدآ ناف ةقلخلا عون ى دجوتف تاهاضملا اما  تاهاضملا

 و. ًاماوت دوعوملا حيسملا قلخ كلاذك و  ةردقلا دي نم ماوتلاك عءاوح

 مون نم رهشا ةتس ىلا تتام و ب ةنجلاب ةامس» ةيبص هعم تدلوت
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 مدآ ناف -ةرثكلل اببس نوكتل ءاوح تتام ام و ةنجاا ىلا تبهذ و ةدالولا

 ىقبي نا هماوت قح ناكف  دوجولا ىلا مدعلا نم سانلا لقنيل رهظ دق

 سانلا لقنيل رهظ دقف دوعوملا حيسملا اما و  دوصقملا ليمكت ىلع هرصنيل

 نوكيل رادلا هذه نم لقني نا هماوت قح ناكف  ةينملا ىلا ةاويحلا نم
 كلاذك و -ةعمجلا موي ىف قلخ مدآ نا مث. ةيونملا ةدارالل ًاصاهرا

 ى قلخ مدآ نأ مث  ةكرابملا ةعاسلا ىف مويلا اذه ىف دوعوملا حيسملا دلو

 اما و -سداسلا فلالا ىف قلخ دوعوملا حيسملا كلاذك و - سداسلا مويلا

 و جوجاي جورخ اهمظعا نمف -حيسملا تقو ىف اهروهظ ردق ىتلا تافآلا
 و مهايصع دنع نيملسملل ةنتف مه و - حيقولا لاجدلا جورخ و جوجام

  دوهيلا ىلع طلس امك .مهيلع طلس ميظع ءالب و  دودولا هللا نم مهرارف

 تابراحملا ىف هجيجا و رانلا نولمعتسي ناموق جوجام و جوجاي نا ملعا و

 جيجالا ناف نيمسالا نيذهب اومس .كلاذل و  تاءونصملا نم اهريغ و

 نم لك نوقوفي و  تايرانلا داوملاب مهبرح نوكي كلاذك و رانلا ةفص

 ال. و .نولسني بدح لك نم و: لاتقلا نم :قيرطاا اذهب ضزالا قف

 نيفئاخ مهماعا كولملا رحب دق“ د لابجلا ءىنم قبح الرو معلمي

 نم و -ةدوعوملا ةعاسلا ىلا مهتحن نوسا دي و - ةمواقملا دي دحال ىقبت الو

 نحطي امك نحطف -ىمظع ةكلمم هل ناك ول و نيتراجحلا نيتاه ىف لخد

 و - اهلابج كارحم و  اهازإز :ضرالا امهب كلزلز و - ئحرلا ىف بحلا

 و  ءاكب شرعلا ىلا لصي الو  ءاعد عمسي ال و  اهلالض عاشي

 كتهت و مهضارعا و مهلابقا و مهاوما لكات ةبيصم نيملسملا بيصي

 _ هللا بضغ دروم اوناك مهنا سانلا ىلع رهظي و  مالسالا كولم رارسا
 ممتكوش و مهلابقا و مهبعر مهنم عزني و - مارجالا و نايصعلا نم

 نومرهنت و قيرط نم ءاذعالا قوراثب و - نوفتت 3 اوناك اخ مهااج و

 كوعيتد ال و سانلا نؤارب - نوئسحي ال اوناك 5و قرط ةعبس نك
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 7 مهيف حورلا سيل روصلاك الا مه نا و نونيدتي ال و هتنس و هللا لوسر
 نا ديري هللا ناك و - نورصني مه ال و ةمحرلاب هللا مهبلا رظني الف

 نيمرجملا ىلع لزتف اوعرضت ام و اوبات امف نوعرضتي اوناك نا مهيلع بوتي

 ىأر امك. اهيلايل .و بئاصملا مايا نوري و  نوعشخي نيذلا الا مهابو

 ليللا ىف هوعدي و -ليلجلا هبر ماما حيسملا موقي كلاذ دنعف - نونوعلملا

 لهتبي و - رانلا ىلع جاثلا نابوذ بوذي و ليوعلا و خارصلاب ليوطلا
 -ةردحتم تاربع و ةيراج عومدب هللا ركذي و - رايدلا ىلع تلزن ةبيصم

 هللا لعفيف - ءاويالا ةكئالم لزنت و هبر دنع هل ماقمل هءاعد عمسيف

 امك ضرالا ىف حيسملا فرعي .كانهف  عابولا نم سانلا ىجني و.لعفي ام

 كربتي ىتح ءارمالا و ةماعلا بولق ى لوبقلا هل عضوي و عامسلا ىف فرع

 - بيجع سانلا نيعا ى و هبانج نم و هللا نم هلك اذه و  هبايثب كولملا

 لب ”ىئذدنع نم تلق اما و- 'بير' تنكنا ثيداحالا و نارقلا .-ق ركفف

 تانك ىف 'بوتكم و نيملسملا ءاحلصلا نم روهمجلا ةديقع وه

 دوعوملا حيسملا ةدوجوملا هلاحلا وعرت

 ادا اذه داسفلا !اطاخا و د اروج و ::ًامللظ تئلقن ضرالا :نا

 تبضت 0 اهركاارم, نع تلوح قئاقدلاو تاهنك اما نع"تلاز قئاقحلا و

 رارسا عيضا و  اهتكوش فيس ةعيرشلا تدمغا و -اهتنيز سابل ةلملا

 نا ىتح  اهتدفح و اهءانبا ءامد قيرا و  اهتيوه زومر و اهنطب
 آلا اهحراوج نم ةحراج ىَقب امو اهتبرغ و اهلكث ىلع تكب ءامسلا

 ارد ١ الل تولمقفا» الا اهتائئيضنب نم ةظطضم' اهو د تمقس

 ةنكل اهناسل .ى و -اهانس و اهتروص تريغ ةخيش و - اهاوق تدقف

 هون سل يل ا
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 اهب :ىقا-”نيلا كلما ئح'ةلللا مذهل -اهتلغ ءةحيلق اهئانسا فو تايلاللا

 ذاسفلا ةلك ٠ كدسف:: يه منبداك 3 نيملاعلا بر اهلمكا و نييبنلا متاخ

 ايلبخأ ة/ةءااولضو ن-:نينضعاةناوقلا ىلع وتلا سي تروعوتبلا ا

 نوردي ال. و  ةرشقلا ريغ نوكلمب ال موق مهنا  نيهقفتم اوناك امو

 - نيدلا خئاشم نه لب  نيملعلا نم مهنا نومعزب مث  ةقيقحلا بل ام

 مهدذع. ىقب ام و  مهءابآ تتحن صصق .الا مهنسلا ىلع ىرجت ال و

 نوملعي ال موق نم مهعماوج تلفتحا و. مهءاوها و مهيناما .الا

 تئطو ام و  ةئطاخلا ةّنفلا نم اهوعمس ظافلاب نولداجي و ب ةيدوبعلا رس

 و - ةولصلا ةقيقح نوردي ال و نولصي  ةيناحورلا ككس مهمدق
 الف قحلا رهظ و  تانئاكلا بر مالك نومهفي ال و نارقلا نؤرقي

 ال و هنورقؤي ال و هنورقحي و  هنولبقي الف هحيسم هللا ثعب و - هنوفرعي

 -نيرظتنم لبق نم اوناك و مهءاج امل قحلاب اودحج و  نينمؤم هنوتأب
 -سانخلا تاوطخ اوعبتت ال و  سانلا اهيا ريخلا اورداب م ليق اذا و

 نورمب ال و شيتفتلا قح اوشتف امو ىنوبذك و - نيلاضلا نم كنا اولاق

 ان نييلعع ل ودع تالا مهركذ املك اوشن ىف .ينيريكالا 00

 يوفرعل نارقلا اوفرع ول و  نيلفاغ رامعالا نودفني و  نمحرلا لزا

 نولوقي و  نيئريجم اوناك و مهروهظ ءارو هللا باتك اوذبن مهنكل و

 اوفقو و  نيبلاط اوناك ول ًاديهش هتايآ و هللاب ىفك و السرم تسل

 رابخاب نارقلا ةفلاخم ىلع اورهظتسا و  نيهوتلا و بسلا ىلع مهنسسلا

  نوعمس..ًالف قحلا لج دق هللا نا, و .نيقبلا ةحفت اه اي 4|

 رارسا ىلع اوعلطا ام و ناقرفلا اوعرق  نوتفتلي الف رسلا فشك و

 فيكف . هئئازخ قآلغا اوطغا-ام و نارقلا ظافلا, ىف ا 30

 كلاذ لجيإلف  قيرطلا اذه نم نيملاس اوضح نا عدل ا

 ام و قيحرلا اذه نمه.ةعرج.ءاوقاذ اه و ..قيقحتلا ةجانا ٠ 00د
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 دنع اقح و اقدص ىنّنعب و ًادوعوم ًاحيسم هللا ىناعج امل مث - نيرصبتسم اوناك
 ةروصلا حبقاب ىننوركذي و ىننورفكي و ىننوبذكي اوقفط - ةرورضلا تقو
 تايحلا ةيح و  اهبورغ نامزلا سم تفاو دق و  نيهتنم اوناك ام و
 نوديرب ١ -ني> نم ليلق الا ايندلا نه ىقب ام و اهبورد تدصق

 كلها دق و  نامزلا رخآ وه اذه اننامز نا و  ناطيشلا لجا لوطي نا

 اطال قى االيع له درقلا مدآ نا رو" ناوآلا “اذه .ىلا_ شانلآ':نم .ازيثك

 تقرف و هتيرذ تقزه و - فالآ ةتس ىلا ةبلغلا ىأر امف ناطيشلا همزه و
 نيعمجا سانلا وغي ملا - نيرظنملا نم ناطيشلا نوكي مي ىلاف فارطا ىف

 ناح و هلعف لمك هرما متا دقف  نيحلاصلا هللا دابع نم اليلق الا

 ناظيشلا راظنا نا ةهبش ال و كش ال و - نيملاعلا بر نم مدآ ناعي نا

 ىذلا راظنالا ظفل ىنعا - نآرقلا نم مهممفي امك نامزلا رخآآ ىلا ناك

 تقولا موي ىلا نيرظنملا نه كلنا لاق و هبطاخ هللا ناف  ناقرفلا ىف ءاج

 ةلالضلا توم دعب هيف سانلا ثعبي ىذلا ثعبلا موي ىبعي  مولعملا

 مدآ ةقلخ موي هباشي موي مويلا اذه نا كش ال و  مويقلا ىحلا نذاب

 ةيناحورلا ةيرذ ضرالا ىف ثبب مث مدآ ليثم قلخي نا هيف هللا دارا امب
 ىلا ةجاحلا تدتشا و مذجن و هللا نم عطق نه لك قوف مهلعجي و

 متيل و ناو الا لوا“ ف“ ثاف'ام“”ةلراانتيل نامزلا رح ىف ىتاثلا مدآ

 راشا و اينئدلا رخآ ىلا نيرظنملا نم هلعج هللا ناف  ناطيشلا ىف هللا ديعو

 ريغ نم راظنالا ىنحعم امم و  هكالما نم هجارخا و  هكالها ىلا هيف

 كالهالا ناك و رايدلا 'ىف هثيع و لاهمالا مايا دعب لتقلا ديعو

 الجا هاتقل عباسلا فلالا ناك و  رابكلا نيفلاب سانلا ثكلها امب هعازج

 -ىمعلا قح ىفو و. اهباوبا ةعبس نم منهج ىف سانلا لخدا هناف ىمسم

 رخل قل لتقت هنا هللا "تلك و“ -ى وا و بسنا ةعّبسلا هَذه عباسلاف

 و عاب ربكلا ةرضح نم ةمدر مدآ عانبا كانه ىف و اينذلا ةصخح
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 كانهف - عادتبالا ىف مدآ ىلع لعج امك ىمظع ةميزه هيلع لعجب

 و اهبر رونب ضرالا قرشت و ضرعلاب ضرعلا و سفنلاب سفنلا ىزحت
 ناك و ى عايفصالا ةوادع ءازج كلاذك و هللا ىفص ودع ىوهت

 هاقلا و نابعثلا ةيلح ىف ناطيشلا هلزا امب مدال ابجاو اقح حتفلا اذه

 الا سيلبا دصق ام و مركا و هللا هزعا ام دعب مده و ناوملا ةراغم ىف

 بتكف هلآ و هتيرذ و همدعي نا دارا و هلاصيتسا و هكالها و هلتق

 راشا هيلا و ةلهملا مايا دعب ةرضحلا ءاضق ناويد نم لتقلا يح هيلع

 ىنع اه و -نوربدتملا هملعي امك -نوثغبي موي ىلا هلوق ىف هناحبس

 تالالضلا دعب نيلاضلا ثعب هيف ديرا لب  تاومالا ثعب لوقلا اذهب

 ىفخي ال امك هلك نيدلا ىلع هرهظيل - نآرقلا ىف ىلاعت هلوق هديوي و
 ال _ ىرخا نايدا ىلع نيدلا راهظا ناف نافرعلا و لقعلا لها ىلع

 حالصلا لها ةريك و ئمظعلا ةعطاقلا ججحلا و ىربكلا ةنيبلاب الا ققحتي

 نيقيلا ىلا ةلصوملا لئالدلا ىطعي ىذلا نيدلا نا كش الو  ىوقتلا و

 وه نيعللا ناطيشلا ىديا نم مهيجني و ةيكرتلا قح سوفنلا قري و
 نم تاومالا "ثعبي ىذلا وه“و .نايدالا نع كلاغلا رهاظلا) نزلا

 و  نانملا هللا لضفب المع و املع مهيبحي و نايصعلا و كشلا روبق

 ال و اهلك نايدالا ىلع مات روهظب رهظي ال هنيد نا ردق دق هللا ناك

 ىف الا اهرثكال نطابلا ىوقت رطعي ال و قحلا لئالد بواقلا ريكا قزرب
 معت الف هلبق ىه ىتلا ةنمزال اما و  دوهعملا ىدهملا و دوعوملا حيسملا نامز

 ةيادحملا نا لصاحلاف  ةياوغلا و قسفلا ريكي لب ةياردلا ال و ىوقتلا اهيف

 نم دوعوملا حيسملا نامزب .صتخت ةماتلا ةعطاقلا ججحلا و ةماعلا ةعيسولا

 نع فشكت و ةريتسملا قياقحلا فشكنت نامزلا كلاذ دنع و ةرضحلا

 مالسالا كلمي و ةبذاكلا بهاذملا و ةلطابلا للملا كلهت و ةقيقحلا قاس

 متي و - نيمرجملا نم ليلق الا راد لك قحلا لخدي و برغلا و قرشلا
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 ةنيكسلا لزت و .ضرإلا .ىلع ةنمالا عقت و برحلا هللا عضي و رمالا

 ىعافالا و  اهتيعبس عابسلا كريت و  بولقلا روذج ى حلصلا و

 كرشلا و رفكلا نم ىقبي ال و  ىغلا كلهت و دشرلا نيبتت و اهتيمس
 ليلع بلق الا ةشحافلا و قسفلا . مزنلي ال و  ليلق مسر الا

 ىلا هلوق ىنعم وه اذهف -نوروبقملا ثعبي و  نولاضلا ىدهي و

 نولسرملا ال و نولوالا هآر ام ثعب ثعبلا اذه ناف -نوثعبد موي

 الإ 03 لآ و هللا نيد. نا واد نوعمجا نويبنلا ال و نوقياسلا

 تان ال[ و ةوقلا ثتيح نم .نيدآ لك ىلع هرما ودب نم

 دانسالا و ةجحلاب اهلك نايدالا ىرابي نا لبق نم هل قفتي مل نكل و

 جرخي و داسفلا نم ةولمم اهنا تبثي و مرحلا لك اهمزهي و
 دالبلا و رايدلا عيمج ىف معي ىتح لالدتسالا ةحلساب - لاطبالاك

 مال بلل] نأ فنم قبس, اب - دودولا هللا نم ًاريدقت كلاذ ناك و

 كلاذل و دوعوملا حيسملا نامزب صتخي معالا كلا حالصلا و

 دارا املك متيل هللا هلهمف - دوعسملا نامزلا اذه ىلا ناطيشلا لهمتسا

 ناك و مهرما مهيب اوعطقتف  نيعمجا هعبت نم ناطيشلا ىوغاف - نيملاعلل

 هللا ةانع الا طارصلا ىلع ىقب ام و نيحرف ميدل اع ترجل رك

 ىذلا هللا نم  ماسقا ةتس ىلع مسق نامزلا نا هيف رسلا و  نيحلاصلا

 عاملا و ديازتلا نامز و  عادتبالا نامز وهف مايا ةّنس ىف ملاعلا قلخ

 ةلق 0 للا هلق و طاطخنالا ,نامز و  ءاهتنالا و كامكلا نامز و

 تلبلا 2 ولا نامبزإاو -تالالضلا عاوناب توملا نامز و - طابترالا

 جرخخا عرزك نامزلا رخخآ ىلا مدآ تقو نم هللا دنع سانلا لثم ناف

 هللا نذاب طقاستت قفطف رفصا مث هقوس ىلع ىوتساف ظاغتساف ِهرْزاَف ءأطش

 ىه اذاف اهتوم دعب هللا اهايحا مث  ةيواخ ضرالا تيقبف دصح مث

 كلاذك -رقا عارزلا نويع و - ارضخم ًاعرعرتم اتابن اهيف تبنا و - ةيوار
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 ىناحورلا توملا نامز نا ماقملا اذه نم تبثف - نيملاعلل الثم هللا برض

 مهلك نولضي سانلا نا ردق ناك و - نيملعلا بر نم ًاردقم ناك

 ناطيشلا لاق كلاذ لجالف  نيحلاصلا نم ليلق الا سداسلا فلالا ىف

 لوقلا اذه ىلع ءريجا ال ريدقتلا اذه نكي ١ ول و - نيعمجا مهنيوغال

 ثعبلا نامزب ةنمزالا هذه افق هللا نا ملعي ناك امل و  نيعللا كلاذ

 رخآ نا لصاحلاف ِتوثعبي موي ىلا لاق ةياردلا و مهمفلا و ةيادحلا و

 ةنسلا فولالا مسق هللا ناكف  نوملاعلا هملعي امك ثعبلا نامز ةف٠زالا

 ءادج الو - ةمايقلل عباسلا صصح صعب عدوا و ةكيسلا ةنمزالا ىلع

 رما مت - ميركلا هللا نم ثعبلا نامز وه ىذلا سداسلا فلالا

 نايغطلا داز و  ميثللا ناطيشلا نم ةريثك اقرف سانلا راص و لالضالا

 -لابجلاك ةلالضلا خمس و لاقثلا جاومالا جومتك قرفلا جومت و

 - تالاألا مدع و شحاوفلا وثئبصلا و لهجلا تومي سانا تام و

 هللا ىار كانهف - تاهجلا وو رايدلا و ماوقالا عيمج قى توملا مع و

 هلوسر لسراف - ىهتنملا ىلا غلب توملا تقو و ىلا دق تعلا ©00

 نم الوعفم ادع ناك و و ىحيل - ليوا ورق َْى هلكس ترجح 0

 ماهالا و ءايبنالا ةثتراآو و ءافلخلا متاخ حيسملا وه كلاذف ىبرولا بر

 ةيناث ةره هنم هللا عدب ىذلا مدآ و  ءايربكلا ةرضح نم رظتنملا

 ضر ف ليلجلا ترا هب دمى امب دمحا ةهامس هللا نأ و  ءانخلالا ةلياف

 هتيناحور قلخ ام ميرم نبا ىسيع هامس و  ءامسلا لف دما

 بقل هل ىطعا 8  ءابالاك هل خيش ضوأالا ىلع ناك م و - هندل نم

  ءايفصالا ريخ مثالا ىن ةفالخ هيلع متخ امب حيسملا وه ىذلا ىبسيع.

 امي و -ءايربكلا ةرضح نم ىبسوم ةلسلس ةفالخ اىسيع ىلع متخ امك

 ودبي و ءالعلا و ةزعلاب موق لك ىف ركذي و ضرالا حسمب همسا نا ردق

 ءامسلا ءاضف لك ريني و ىرخا تاهج ىف قربي مث ةهج نم قربلاك
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 ى ىقبت الف قئاقحلا فشكب ءامسلا حسمب هنا لزالا نم بتك امب

 وه ىذلا حيسملا ةيمستل هجوا ةثلث هذهف  ءافتخالا زيح ىف ةتكن هنمز

 نم ضيفتسم هنا و  ءاهدلا لها نم تنكنا هيف ركفف ءافلخلا متاخ

 و ىسيع ركذ كرباف عافيتسالاب .ثلثلا تافصلا هذه كلم ىذلا هيبن

 هللا دنع رومالا ىها نم ناك و  ءايبنالا متاخ و لسرلا ريخ لظب نءآ

 عايحالا ةلساس ديدجن ناهز ىبعا ثعبلا نامز ةنمزالا رخآ لعحجي نا

 دصاقم مظعا نم ناك كلاذك و  ءالهجااك لداجن الف قحلا هناو

 ضرالا ءالمي و مدال ةركلا دري و كالهالا لك ناطيشلا كلهي نا هللا

 اهلك قئاقحلا فشكي و -ءالالا و تاكربلا عاونا نه و الدع و ًاطسق

 و هلالج ضرالا ىف رهظي و  ءاحنالا عيمج روءاملا و رمالا عيشي و

 هدنع نم ًادبع ماقاف  عءايشالا نه أيش بابلا اذه ىب رداغي ال و هلامج

 مال 0 ذاألا ثيكح نم هلعج و ءارغلا ةعيرشلا ديدجتل و ضرغلا ذل

 لامجلاو لالجلا هيف عمجيل همطاف ىنب نم تائهمالا ثيح نم و سراف

 ءاسنلا لئامش لمجا نم ًابيصنو لاجرلا اياجس نسحا نم ابيصن هيف لعجن و

 ا 0 ال ل ءايسلا نم ناعالا ودرب ”ًاناعجشش سراف .ىلب ” ف ناف

 لضفلا ىف ىذلا دمحا و - مير» قلخ ىرا ىذلا حيسملا و مدآ هللا

  عاطعلا و ةبهوملا ليبس ىلع نييبنلا ناش لك ىسفن ىف عمج هنا رهظيل مدقت

 انيبن ال و  مدآ ايندلا ىلا دوعي ال  نوفلتخي هيف ىذلا قحلا وه اذهف

 - نوريفي امع ىلاعت و هللا نا>بس حبس - مهتما قوتملا ىسي ع ال و -مركالا

 ةعاسلا تبريقا اما  نوركفت ال كل ام ةنمزالا رخآ نامزلا اذه سيلا

 نم رابخالا نوعدت ل ام  نورفت نياف اهطارشا ت اءاج و انيبن رووظب

 ةعاسلا و انا تلعب ثيدح مايسن | - نوملعت منا و أاهنورحخوت و اهتاقوا 0

 اوركذت يف اهقحل ام و ةبابسلا اوحسماف  َنورفكت ممل ف نتاعك

 003000 030 3 ادج امو -نوبنني نيذلا الأ ركذتي ام و هللا دعو

+” 
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 الا - نوركفتي موقل ىدهل اهيف نا و مدآ قاخ موي وه ىذلا سدانيلا

 ىلا مدآ نه ايندلا رمع اهدادعا ىف نيب دق و رصعلا ةروس نؤرقت

 مهولئساف باتكلا لها.هملعي ىذلا رمعلا وه اذه و  نوهقفتي موقل انيبن

 قرفلا الا مهتلع و رصعلا ةروس ةدع نيب قرف ال و  نوملعت ال متلك نا

 اذا: يراد نوكشت متنك نا اهودعف رمقلا مايا و سمشلا مايا نيب

 _باسحلا اذهب سداسلا فلالا رخآ ى تدلو ىلا اوملعاف اذه ررقت

 و  نودعت امم .ةنس فلاك انبر دنع .اموي نأ و مدآ قلخ موي هنا و

 ىلا ىقب ام مدآ ةلسلس مايا نم هنا نم انبتك امم بير ىف متنك نا

 نم مكل هتبثن اولاعتف  نينس نم ليلق هعم وا ةنس فلا الا اذه انموي

 ٍدادعا :نافر ا نيةباسلا , .نييبنلا. باك. نم و .ثردحلا نم.و ملا اذ

 امك و  باهولا هللا نم ىلع فشك اهك لمجلا باسحب رصعلا ةروس

 ءايبنالا متاخ دهع ىلا نامزلا نا ىلا ىدهي باّتكلا لها دنع رئاوتم وه

 ًايقاب ناك ام و نييبنلا لوا مدآ ن٠. فالا ةسمخ ىلا ايضقنم ناك

 ىذ ربأام ثيدح نم مهفي هلثمك و *نيئم نم ليلق الا سءاخلا نه

 نم ردقلا اذه نا تبث املا و  نيرظانلل هعضوم ى هانيب ىندي تاجرد عبس

 نا هعم تبث  ىرولا ريخ هللا لوسر دهع ىلا ايضقنم ناك ايندلا رمع

 مدركلا نآرقلا ناف -ىضم ام ىلا ةبسن ًارادقم لقا الا ناك ام قابلا ردقلا

 مهباسح سانلل برتقا لاق و اهيف بير ال ةبيرق ةعاسلا ناب ًارارم حرص

 هيف دجوت كلاذك و اهطارشا ءاج دق و لاق و ةعاسلا تبربقا لاقو

 -ىهنلا ىلوا اي نيقيلا و عطقلاب اهنم ملعف  ئرخا تايآ . بابلا اذه _ ىف

 طارشا نا ىتح  ىضقنا نامز نم لقا ايندلا نم ةيقابلا ةصحلا نا

 ل ىهف  نومدقتملا اهركذ و ةدعلا هذه فلاخت ىتلا لاوقالا نأ
 داو لك ىف معنا لب ةدحاو ةماك ىلع اوقفتا ام و اضعب اهصضعب بذكت

 هنم نان كوالا نويينلاو
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 عجراف - ىضم ام دعب و ىنالا برق و  ىبنددعولا موي و ترهظ ةعاسلا

 دفا تيدهأ عبتا نه ىلع مالسسلا و هنق تلك 06 ىرت له ارضقلا

  ىفطصملا انيبن دهع ىلا مدآ تقو نم ةيضقنملا ةدملا نا تملع

 00 الا هلع دِيش لف و - فالآ "ةسمخ © نم  ةلئرق' تناك

 نم لقآا وه ىتلا رادقملا امف -فالخ "ريغ قم باتكلا "لها هيلع قفتا

 00000 لا ةافاسالا نيا رقعلا تلقو را - وه سيلا راذقللا اذه
 فصنلا نم لقا هناب رقت نا كل دب ال كلاذ عم مث فسعتلا لك

 2 قاع الا اذه عم اذه كلوقب اناوعدب تفرعا دقف فالتخالا ريغب

 دهع ىلا ةيقاب تناك ام مدآ دهع ةدم نم نا رقت نا كل مزلف

 هلل دمحلاف اناوعد وه اذه و 7 نيثم© نم ةدع و نيفلا الا هللا لوس

 ةلسالسا قولا نم" را "كلا شار ىلغ انثعب انا "لوقت 'اناف  -نيملاغلا تر

 اذه و  نيمحارلا محرا هللا نذاب سداسلا فلالا ةمئاخ و *رشبلا ىلا

 ىتلا ىتجح ىه هذه و نامزلا رخآ مدآ وه ىذلا حيسملا نامز وه

 كلاذك و .ديفصتلا قح تدفص كنا رظناف - ناودعلا ابا-اي اهب- تررقا

 انابن و ةعاسلاب انعابن ام هللا و  نافرعلا لها نع ضرعا نملك دفصي

 ضعب نع ضرعاو تالاحلا ضعب فرع و اهيف ةعاسلا عقت ىذلا فلالاب

 ةعاسلا ةقيقح ملعن ام و ءامسلا ىف ككل" ال ف ءوعاشلاب كنقو ملعت الف

 ميلع ىلا اهليصافت ضوفن و  ءازجلا موي و ميظع بالقنا اهنا ملعن و

 هبش هللا نا لوقن و مالكلا ديعن مث ءاهتنالا و ءعادتبالا ةقيقح ملعي

 ءرقاف تْكش نا و  رصعلا تقوب ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز

 ىلا ايندلا ةمتاخ ظفل حيرصت نم اذه انبامك" تاراجع نهعبا ق'ءانلعتنا' "انا +
 ناف' ١ ائرختكا -ةرابع وا “مدآ ةاسلم عاطقنا وا ميظع بالقنا ظفل

 دليلا لآ فرقا" ةكاكلاف  هتلا, الا ”ةليضفت "ملكي ال-ىفح ”ةعاسلا'سا
 انبر لإ لكض افتار "ضوفنت و  ةهدملا هذه دعب ميظع باللقناب نمون و

 هنم.- لولعألا
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 ثيداجبإلا ىف .رصعلا  ركذ. عاج. كلاذك, ,و -رصعلا ةروس نارقلا

 أطوملا و ىراخبلا ى:دجوت هنا ىتح . ةرتاوثملا ةقثوملا رابخالا و ةحيحصلا

 ىبسوم ثعب هللا نا هيبشتلا اذه ى رسلا و ب ةربتعملا بتكلا نم اهريغ و

 ىحوا و ةديدجلا 1 مدآ هلعج و تي نورقلا كالها لعب

 لنا و قلآألا دع :ةئاه ثلث ىلإ هيد ةلسلم عطقنا و ضيا اهيديلا

 ةويمنا ام ليئارسا :ىب ركليل ىسيع ثعب مث -ىنضق و هللا دارا كلاذك و

 ىلا هنيد ةلسلاس تعطقنا و 'ممظع قالخا ف مه بغرب, و تاروتلا نم

 ريخ ًادمحم هيبن ثعب مث  ىئسوم ةلسلس ةدم فصن نم بيرق ىه ةدم

 لعج و  ئربكلا هتاكرب و همالس و هللا ةاولص هيلع  ىبفطصملا هلوسر و ىرولا

 ىطعا :ءدلا فصنلا فص ىه هلم ىلا هوعبتأ نيذلا رايخالا ا

 -ىبتجملا انديس نه ةئام ثلث ىلا .تضرقنا .ىلا ةثلثلا ..نورقلا...ىعا,,ى

 هلام ددع ىهاضي و ًٌامامت الماك ًاراهن ىهاضي !ىسوم ةما دهع ناكف

 دح ىف راهنلا فصن ىهاضي ىلسع ةما دهع و  هتاعاس ددع

 نورقلا ىلا اوناك نيذلا لسرلا ريخ ةمارايخا دهع اما و ىهتاذ

 ثلث وه ىذلا رصعلا تقو ىنعا راهنلا فصن فصن ىهاضي وهف ةنلثلا

 ةمكح و هللا نم ردقب ءاليل ةليل كلاذ دعب مث . ةطسوتملا مايالا نم ةعاس

 سم علطت كلاذ دعب مث ةنس فلا ىلا روجلا و ملظلا نم ةولمم ىه و

 - نآرقلا ىف ءاج ىذلا رصعلا ىنعم اذهف  نامحرلا لضف نم دوعوملا حيسملا

 ةمايقلا برق كلاذ عم نكل و رصعلا تقو ةقيقح نم انيلع رهظ ام اذه

 -نافرعلا لها دنع هوجو .نآرقلل و.  ناقرفلا نم تباث حيحص قح

 هركني ال و  ناعمالا دنع ناقداص امه الك و هجو كلاذ و هجو اذهف .

 ىذلا ىنعملا نال  ناودعلا بجح ىف ريسا بصعتم وا ربرض لهاج الا

 جلتخت ىتلا لاكشالا ضعب نم ىصفتلا هب لصحي -نايبلا ىف هانمدق

 نا مث  ناطيشلا سواسو عباتت نم نافرعلا ىشاطع ضعب نانج ىف
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 نم و - ناعطلا نعط نم ءاطوملا و ىراخبلا ثيدح ىجني ىنعملا اذه

 فيك هنا ضارنعالا ربرقت و نانعطلل ةحلسا دلقتي ضريعم ضارتعا

 نيدلا اذه نامز ىواس دق و رصعلا تقوب مالسالا نامز هبشي نا نكي

 رصعلا اذه ىلا هفعض زواج لب ىبسيع نيد نامز ىلع داز و ىلسوم نامز

 ايذك الا نايبل ا ذه سل لت  روكذملا نامزلا ىلا ةبسن رصعلا ىبعم امف

 اذه نم« لوطا ضارتعالا ليذ لب -لرلا عاونا عنشا نك“ و اشثحاف

 جوجام و جوجاي و لاجدلا جور و ىبئسيع لوز. ءابن ناف  روذحملا

 ن« ةأفعض ىضقنا لب ىضم لق رصعلا تقو ناف 2 هنو رهلات و

 00 00 0 اه د ةيوصللا ' ةلملا“ نامر ىلا ًارظن ةهبشلا» و -كلغلا ةزيغ

  ةقيقحلا ق ةلطاب اهنا اولوقي نا ل نورظتنملا رطضا و كثقو ءايزالا هذه

 دق و تعقو دق رابخالا هذه نا لاقي نا الا اهقيدصتل ليبس ىقب امو

 جوجام و جوجاي رهظ و  جراخلا لاجدلا ج رخ و لزانلا ىسيع لزب

 -تنقا لسبرلا و تردق ىلا رابخالا تع و جورعلا و لسدلا قف و

 ةنمزالا لوطا ثلثلا مثالا هذه نيب ناك ىبسوه ةما ناهز نا انلق املف

 رايخا نامز فصنلا اذه فصن ناك و هفصن ىببديع ةما نامز ناك و

 فشكلنا و ضارتعالا اذه لطب  ةثلثلا نورقلا ديدجت ىلا ًارظن ةمالا هذه

 تبث و ةينلا ةحص و ةروطلا ةمالسب قحلا بلطي ىذلا ىلع مدا

 نم ةقيقحلا ى ليلق ةيدمحملا ةموحرملا ةمالا نامز نا نيقيلا و عطقلاب

 نم نيفلاخملا ىلع انم ةنم هذه و *ةيوسيعلا و ةيوسوملا ةمالا نامز

 نم اولخ نيذلا ممالا نم دارملا ناب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حرص دق *
 لوسر لوق كسءوهس اما لراس نمل ليبس آلف لكراصتلاو دوهيلا مش لبق

 يي كار تقاؤإا ن١ لاؤتعلا - لمس ىلع لوقن مث نعما و ركفف نمف هللا

 فلالا ةبسن ناف ىرخا مما ىلا ةبسن رصعلاك الا ناكام لويفطصملا
 تقول دجوت ةبسن ىهاضت - فالآ ةعبس ىنعا ايندلا رمع ىلا سماخلا
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 بجوم وه لب نايبلا اذه ىف بايترا لقاعل قبي مل و ةيمالسالا قرفلا

 رمع- تيدح ىلع درر "ضارتعا هعم لطب و ناتتمظالا و ردصلا جلثل

 امك ”ىسوم رْمع" فصن  هنيذ' ءاقب ”ةهج ”قم ”قسيعأ ركع نآف د طايينألا

 ةئلثلا نورقلا ىلا رظن لسرلا ريخ انديس رمع و  ءافخلا ريغ نم رهظ

 ىلا مالسالا توم مايا كلاذ دعب مث  ةهادبلاب ميرم نبا ىلسيع رمع فصن

 حيسملا نامز ىنعملا اذهب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توم دعب مث -ةنس فلا

 دوعوملا حيسملا ناف  دودرملا ناطيشلا لتق ىف ركب ابا هباشي ىذلا - دوعوملا

 لب ةلصاف ريغ نم هنيد ثيح نم ميركلا ىنلا توم دعب فلختسا دق

 ىذلا ءابنلا ىنعا ركب ىلا ةفالخ ءابن ى هبر هكرشا و  هنيفدت لبق

 مزعلا هل ىطعا و ركب وبا قفو امك قفو و  ةرهطم فحص ىف ركذ

 هلوق ىف ىلاعت هناحبس راشا هيلا و ةكلهم ةلالض ليس عنل هلئَمك

 تاراعتسالا تريك“ 3# ةنس فلا نم ىعي“ رهتش قلاثوم ريح ردتلا هلل

 توملا دعب ثعبلا نامز فلالا كلاذ دعب مث  ةقباس بتك قى هلثمك

 ءاج و توملا و ةلالضلا فلا مويلا مت دقف دو ءوملا حيسملا نامز و

 - نوركنملا اهيا يلع هللا ةجح تم و دوعوملا مالسالا دعب تقو

  نوداعلا اهيا هللا مايا اودع و  ءوسلا نظ هللاب نيناظلا نم اونوكت الف

 نوعلملا ناطيشلا منرغي ال و ايندلا ةاويحلا مترغت الف ”قنح هللا انكو أَو

 مايا و  نؤطاخلا نودهاجملا اهيا ىمظع ةمحلم مايا مايالا هذه ناو

 ناطيشلا ناف  نوقباسلا هار ام بضغب ناطيشلا جورخ و حيسملا لوزن

 - ىلا .ثعبلا موي و - ىمضم ةلهملا تقو نا و رضقنا دق نامزلا ئر

 0 راهنلا رادقدم نا اذا ك«لاذ و فالاخ ريغي كم امي رصعلا 8 ةيلح هيقر

 تارومعم ضعب قى اهبيورغ و سهلا عولط رادتم لقا كا ا رظن تاعام

 م لئوصقلا داليلا ضعي ىت ردقلا 5 دحوي راهنلا نا ملعت داو

 ديزا ظاحاب ىلوا ةروص ق راهنلا انذخا ان او لوهنلا كاوا ىلع ىفذخي ال

 هنم - لكرت اك ةريخلا انل و اهلقا ظاحاب ىرخالا قف و اهناعاج
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 قدص و نامحرلا دعو ام اذه  نوثعبي موي ىلا الا ةلهملا تناك ام و

  ناقرفلا نم ةداهش مهنتا ام دعب هيف نولداجي نيذلا نا و  نولسرملا

 لزن ناطلسي اورفكيل قح محل ىقب اه و ربكالا مهرودص ىف نا

 قحلا نوديرب اال  نايدلا هللا ةجح مهيلع تمن و  نامحرلا نم

 ملا -ايندلا هذهب نيرشبتسم نيحرف رامعالا نودفني و  ىدهلا الو

 و ةلالل شار عاجيالط !.تائربك .تايآ' ورب ملا  ىللوالا مثالا ىلا ام مهتاي

 قى فوسخلا و فوسكلا و ةلملا ءادعا نم ىمظعلا نئفلا و ةمالا داسف

 - ىوقتلا نياف نيحلاص متنك ناف -ىنرخا ملاعم و ناضمر

 رصعلا ةروس دادعا نا لبق نم انركذ امم متملع دق سانلا اهيا

 لوزت ىلا مدآ تقو .نم ىضاملا نامزلا نا ىلع لدت لمجلا باسحب

 ىلع فشك ام اذه  فالآ عبرا دعب ةنس ةئام عيس ناك ةروسلا هذه

 لها روهمج هيلع قفتا خيرات هيلع دهش و  فاشكنا دعب تملعف فب

 ثلث اذه, انموي ىلا ةدملا كلت ىلع داز دق و  فالخ ريغ نم بانكلا

 بهذم وه, امك بفالآ ةتس وهف امهانعمج !ذا و  فلالا دعب ةئام

 سودايسلا فلالا رخآ ى.ىدلوت نا تبث انهه نم و .-فلسلا نم نيققحملا

 رخآآ ى ثيعبملا نا كش ال و - سداسلا مويلا ىف مدآ ةقلخ ىهاضي

 هنا هللا ةمكح رارسا نم ناكف - نام>رلا دنع مدآب ىعس توملا فلا

 ناك و  ناونعلا اذهب مدآ قلخ ىقلخ هباشيل سداسلا فلالا رخآ ىف ىبقلخ

 نا هلوق ىف راشا هيلا و نونفلا و مكحلا ىذ هللا نم اردقم ًادعو اذه

 سداس فلا ىقلخ نامز نا و  نودعت امم ةنس فلاك كبر دنع موي

 نموي ىتلا تاروتلا هب قطن و  نوملعي .نيذلا لئساف هيف بير ال
 و ةدعلا هذه فلاخي !م ةحيرص صوصنب تبدي مل و - نوملسملا اهب

 نويينلا لاق ام و ةاروتلا ةدعب اورفكي نا ممل ناك امف  نوملاعلا هملعي



 اذلإ

 لب -نورفي نياف رصعلا ةروس هقدص لب نآزقلا هفلاخ ام و فيك و
 هيلا جرعي مث ضوالا ىلا عءايسلا نم رمالا سنن |( 01 لق ريشي ميلا

 موي ىلا تيا اهعم اًورقا و -* نودعت امم ةنس فلا هرادقم ناك موي ىف

 ءرقت اهنا ةنسلا نه و  ةدجسلا ةروس نم اهانبتك ةيآ هذه  نوثعبب

 هذه ىف لوقي ىلاعت و كرابت هللا نا و  ةعمجلا نم رجفلا ةاولص ىف

 سانلل لمكأ و. ديمحلا ناقرفلا لازئاب .ةعيرشلا رما زبد هنا ةروسلا

 فلا ىلا هتلالض دتمت نامز كلاذ دعب ىناي مث  ديجملا مالكلاب مهنيد

 هيف عاضي ىنعي هيقشب هرما هللا ىلا جرعي و هيلا هللا باتك عفري و ةنس
 اوشفي و  هيمسق ىلع داسفلا رصاررص بهت و -دابعلا قح و هللا قح

 رفكلا. و قسفلا ,رهظي و ةيلاجدلا نتفلاىبعب -هتيرلا 3011

 ىناي مث - هيلع نيريهظ و مهبر نع نيضرعم نيمرجملا ىز و - كرشلا و

 مدآ لسزر و  نيملاعلا بر نم سانلا هيف ثاغي رخآ فلا كلاذ دعب

 ىنعا ةبالا هذه دعب ىه ةيآ ى راشا هيلا و  نيدلا ددجيل نامزلا رخآ

 دوعوملا حيسملا وه ناسنالا اذه نا و -نيط نم ناسنالا قلخ ءدب و هلوق

 -نورقلا ريخ ىه ىلا نورقلا نم ةنس فلا عاضقنا دعب هّنعب ردق

 نب نارمع نع نيحيحصلا ىف ءاج دق و  نييينلا رشعم هيلع قفتا و
 قرق.“ ىتما ,ريخ ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق نيصح

 كلعي ةلاليخلا مايا نا نييبتلا قدح نمد و ةيآلا هذه ق ىل ان هللا 6 لق

 تعطقناف نامحرلا حيمدمم تعيعيي أه دعي 7 هيد كلا ىه نارقلا ةوعد مايا

 ةنسافلا رك ذ ءاج ام هب. ىحلا اذا اميدبأل نيملا نييحتلا اني 00
 فمهتحلا كفيلا كينات ىتح زكف مث“ ركفف نيقباتشلا قييبتلا لبيك قف

 نم ااريثك ”ميتعاشم -اوقخلا ىو 2 تاموملا.ونيفسؤملا اسد
 قحلا اولضاتسي نا“ ودارأ و تاعدبل اب ملاعلا اوبلق و تارخشلا
 ةعيرشلا. مدهلا ؛غاملارتهن ءارجاك ءالطلا لابج اوقفنا ويتابع
 مالسالا ىلع تبص وا -عءادعالا ند نيلورلا َّق ملثم دحوي ١ يدع علا

 هئم  عالوع ندنك ًانتف
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 نودهشتسي ال و -نودهشي موق مهدعب نا مث مهنولي نيذلا مث

 رهظي و -نوفوي الو نورذني و  نولمتْؤي ال و نونوخي و

 اذه نم رهظف نوفلحتسي ال و نوفلحي و ةياور ى و نمسلا مهيف

 ىذلا بذكلا ةبلغ نم ظوفحملا نامزلا نا هيلع قفتملا وه ىذلا ثيدحلا

 زواجي ال ةفعلا و حالصلا و قدصلا نامز و ةيلاجدلا تافصلا نم وه

 ليلك نامز ىتاي كلاذ دعب مث ةيربلا ريخ انذيس نرق نم ةثام ثلث

 ءاوهالا نم ىوهي و بذكلا اوشفي هيف و ئفتخا ردب ةبيغ دنع - ىجس
 أ لكلا غلب اذاف - ىرفت ثيداحا و روز مويلك لي رب ةدوا- وخر

 فلالا اذه مايا رخآ وه و  لاجدلا روهظ ىلا اوي ىهتنيف لامكلا دح

 موهفم وه امك و لاعتفالا و روزلا ىف قرتلا ةلسلس هيضتقي امك
 جزعي ىذلا نامزلا وه نامزلا كلاذ و لالجلا ىذ هللا لوسر ثيدح

 تدهش دق و ىئلعلا تاومسلا ىلا نآرقلا عقرب و - ئدخلا و هللا رما

 ىلا ىنعا ةنس فلا ىلا دتما دسافلا نامزلا اذه نا ةيجراخلا تاعقاولا

 ماتلا نيقيلاب اذه نم انمهفف ناوعفالا اك لصلا راص ىتح نامزلا ذه

 امم ةئس فلا هرادقم ناك موي ى هيلا جرعي ىلاعت هلوت نا  نافرعلا و

 -نايغطلا و قسفلا و ةلالضلا ىف ترم ىتلا ةدملا هذهب قلعتي نودعت

 ةنس فلآ ةنا و" - توقتي ”اوناك ”نيذلا نم 'ليلق الا -”نوكرشملا هّيق ربك

 نا و -نوركفت متنك ول اذه نم ربكأ ليلد ىاف صقن ام و هيلع داز ام

 متلك نا ىىنعملا اذه نود نم ةيالا هذه ىبعم ام انل اونيبف اوابقت مل

 دعصت وا ايندلا ةدم تاونسك ةنس فلا ىه ةمايقلا نا نونظت ا  نوملعت

 اهلبق هللا اهملعي ال و اهلثمك ةدم ىف ةمايقلا موي ىف هللا ىلا لامعالا

 ىنعا جراخلا ى رهظ امم ربكا ةداهش ىا و  نوفرسملا اهيا هللا اوقتا

 ةلالضلا نامز ةدم نا - منيعاب متيئر مناف اهيف ةلالضلا تبلغ ةدم رادقم

 اقدص و اًمح ةكس معلا ىلا تللكم) لق ريخلا نورق لعد اهديازن و اهتدش و
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 ىتح ةرجشك راص مث عرزك بذكلا ءدب و  نودهاشت متنا و نوركنتا

 لبق نم تناك نا و ةلالضلا نا و  نورظنت متنا و لاجدلا لكيه ترهظ

 ثيدح نؤرقت الا ةثلثْلا نورقلا هذه دعب الا اهنورق تدح 1١ نكلاو

 و ةعدب و كرش عاونا و ةلالض لك فلالا اذه عمج دق و نورقلا

 قوقح و دابعلا قوقح و هللا قوقح هيف عيضا و ةيصعم و قسف ماسقا
 و  نونمؤت كلاذ دعب ليلد ىابف دادترالا باوبا تحتفنا و قولخملا

 ام و - نولسني بدح لك نم مهنا نو و جوجام و جوجاي تحتف

 اذه ةصح رخآ دنع الا امحلابق) لمك ام و ةثلثلا نورقلا دعب الا اجرخ

 موقل ةيآل اهيف نأ و -امهتوطس ليمكت عم فلالا لمك و فلالا
 و جوجاي نا لوقي و - موتكملا رسلا اذهل ىدهي نارقلا نا و - نوزبدتي

 بورغ مايا ىف ناحتفي مث  موالعملا تقولا موي ىلا ادفص و اسبح دق جوجام

 و مايالا هذه ىف نورت متنا امك تالالضلا نامز و حالصلا سم
 تلمكا ىلا ىرا و  نايبلا نم ردقلا اذه نيبلاطلا اىفك و  نودهاشت

  اندرا ام رخآآ اذه و ناودعلا لها ىلع ةجحلا تممتا و تدرا ام

 :_ نامزلا ءابلطل همامتا ىلع هلل دمحلاف
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